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d besed k 
PO TITOVI POll ZA SAMOUPRAVLJANJE 
IN GOSPODARSKO STABILIZACIJO 

NAS DELEGAT 0 DELU DVANAJSTEGA KONGRESA ZKJ 

Kongres jugoslovanskih komunistov je bil prvic po osvoboditvi 
brez TITA, cigar delo je trajna osnova za socializem in samouprav
ljanje; Titova oporoka - bratstvo in enotnost - se spreminja v 
gibalo revolucije. 

Zato je bila odgovomost udelezencev dvanajstega kongresa tern 

1 

vecja, ker je bil to kongres brez Tita, stratega revolucije, in 
Kardelja, revolucionarnega ustvarjalca in misleca. 

Na prvi plenarni seji je tova- stov ni bila dovolj vztrajna in 
rls Dragosavac poudaril, da mo- organizirana prl razresevanju 
ramo najprej pretehtati delo drufbeno ekonomskih pojavov in 
med dvema kongresoma. Posve- nasprotij . Zveza komunistov se ni 
titi se moramo gospodarskim te- uspela dvigniti nad posamicnimi 
iavam, ki obremenjujejo nas interesi, v veliki meri je bila 
razvoj. Tudi ostali svet je v glo- prisotna tudi nekriticnost med 
boki politicni in gospodarski komunisti, ces, saj pri nas je 
krizi, na katero se mi nismo pra- vse v redu, drugod so tefave. 
vocasno niti ucinkovito pripra- Taksni komunisti so za stabili
vili. zacijo, za zozanje nalozb, skupne 

Komunisti so predvsem samo in splosne porabe, toda pri dru-
1 opozarjali, vendar vprasanj niso gih, v svojih okoljih pa se ne 
' rdevali, ker tudi zveza komuni- odrekajo nacrtovani porabi. 

Ob CerkniSkem jezeru (foto Igor MODIC) 
I 

elu 
Kongres je dal tudi veliko po

udarka morali clanstva in zahte
vam, da morajo komunisti z 
osebnim zgledom, znanjem in 
odgovomostjo doseci vecji ugled 
v drufbi ter se boriti proti 
vsem oblikam zlorabljanja druz. 
bene lastnine, prilascanja mimo 
deJa in podobnim pojavom. 

Delo kongresa je po prvi pie· 
narni seji teklo v sestih komi
sijah. 

Najvec delegatov in gostov je 
sodelovalo v komisiji za razvoj 
socialisticnih samoupravnih druf
benoekonomskih odnosov, za go
spodarski in drufbeni razvoj ter 
stabilizacijo; v tej komisiji sem 
tudi sam sodeloval. 

0 delu v komisijah smo se de
legati obve5cali med odmori ali 
pa brali casopise, v katerih so 
bili glavni poudarki iz razprave. 
0 delu v komisijah smo bili de
legati sicer slabse obvesceni kot 
gledalci pri televizijskih sprejem
nikih, ki je dobil prerez dogaja
nja na kongresu. Seveda pa se 
z neposrednim stikom drugace 
dozivlja kongresni utrip, ki ga 
je bilo cutiti v vsem Beogradu. 

v nasi komisiji je prispeval 
uvodni referat Sergej Kraigher, 
ki je poudaril, da je potrebno 
spremeniti taktiko in strategijo 
druzbeno ekonomskega razvoja 
in gospodarske politike. Osnova 
prihodnjem delu je politika 
dolgorocne gospodarske stabili
zacije, v kateri mora delavec 
imeti odlocnejsi vpliv p ri delitvi 
dohodka v okviru socialisticnega 
samoupravljanja. Enotni temelj 
druibeno ekonomskih odnosov 
so skupni interesi vseh narodov 
in narodnosti, ki pomenijo jedro 
enotnosti in sozitja. 

Razprave v komisiji so bile ze
lo kritiene, vcasih tudi polemic
De. Delegati so terjali vecjo od
govornost pri uresnicevanju na
log gospodarske stabilizacije in 
da je treba breme pravicno raz
deliti oziroma, kot se je sliko
vito izrazil govornik, naj pas za
tegnejo tudi tisti, ki nosijo na· 
ramnice. 

Veliko delegatov je razprav
ljalo o razvoju kmetijstva, ki 
ima v Jugoslaviji naravne dano
sti, a jib premalo izkori~camo. 
Velik poudarek je bil dan tudi 
trajni izvozni opredelitvi, kar 
mora postati skrb vsakega delav
ca v zdrufenem delu; vendar ne 
izvaiati samo za trenutne po
trebne devize, ampak se bolje 
organizirati na dolgorocnih 
usmeritvah. 

Zmanjsana rast druZbenega 
proizvoda slabo vpliva na zapo
slovanje mladih kadrov. Mladi 
namrec vse teie dobijo zaposli
tev, predvsem tisti, ki so se izo
braievali za neproizvodne pokli
ce. Mlada delegatka iz Osijeka 
je obrazlozila teiave z zaposlit-

brestov 
• 

Edini izhod iz vrtenja v jacaranem krogu vedno manjsih 
razpoloZljivih blagovnih skladov za notranjo potrosnjo ter 
narascanje cen je v boljsem delu in kvalitetnejsi, bolj orga
nizirani in produktivnejsi proizvodnji, v vecji disciplini pri 
delu, v boljsem in dolgorocnem proucevanju trga in konku
rence na njem, na vse bolj premiSljenih poslovnih odlocitvah, 
na samoupravnem sporazumevanju in zdrufevanju dela in 
sredstev za uresnicevanje skupnih investicij in proizvodnih 
programov za vecji skupni prihodek in dohodek, v osvobaja
nju tekocega poslovanja in nalozb od vse vecjega zadolie
vanja in placevanja vse visjih obresti v bankah. 

Prava vzpodbuda za te procese pa je v doslednem nagra
jevanju po delu in stalnem izboljsevanju tega sistema, v 
boljsem nagrajevanju ustvarjalnega in proizvodnega dela in 
hkrati slabsem nagrajevanju delavcev s slabsimi rezultati in 
ukrepanjem zoper nedisciplinirane delavce. 

Sergej Kraigher ob letosnjem dnevu vstaje 

vijo pravnikov, saj jib je v tern 
casu na tern obmocju kar 150 
brez zaposlitve; sama ne ve, kam 
se bo zaposlila, ceprav je ta
krat, ko se je vpisala na pravno 
fakulteto, pravnikov primanjko
valo. 

Zadnji dan je bila ponovno 
plenarna seja, na kateri so iz 
vseh komisij posredovali poro
cila 0 delu in predlagali za
kljucke. 

Po razpravi je bila sprejeta 
kongresna resolucija. Le-ta po
meni osnovno in trajno smer 
boja za gospodarsko stabiliza
cijo, za krepitev stvarne gospo
darske in drufbene moci. Priza
devati si moramo za bistvene 
spremembe v ustvarjaju in de
litvi drufbenega proizvoda, do
seci skupni prihodek in razviti 
svobodno menjavo na osnovi 
samoupravnega nacrtovanja na 
enotnem jugoslovanskem trgu. 
Povecati moramo produktivnost 
dela, izvoz na konvertibllno pod
rocje, hitreje poveeati proizvod
njo energije, hrane in surovin 

tam, kjer je za to gospodarska 
upravicenost. 

Potrebno je produktivno zapo
slovanje mladih delavcev z uva
janjem vee izmen, zaposlovanje 
v obrti in podobno. 

Cilj je moe doseci samo z ne
posredno akcijo delavcev s tern, 
da se mobilizirajo vse umske 
sposobnosti. 

Nalog je sicer dosti, vendar 
jib tu ne moremo vseh nasteti. 

Osnova za delovanje vseh pa 
je protiinflacijski program do 
leta 1985. To obdobje bo zahte
valo ogromne napore in zrtve; 
z upornostjo in doslednostjo pa 
se moramo opreti na lastne mo
ci ter sorazmerno razporediti 
breme stabilizacije. 

ldejno in akcijsko enotni, kot 
je bilo tudi izpricano na dva
najstem kongresu, bomo kos tern 
nalogam. Takoj se moramo lotiti 
neposrednega dela in ga zasta
viti tako, da bo vsako okolje 
doumelo bistvo in cilje gospo
darske stabilizacije. 

Viktor Pakiz 

Sindikati pred kongresom 
Po 9. kongresu zveze sindikatov Slovenije so sindikati nadaljevali 

s prizadevanji za uresnicevanje ustavne vloge delavca in za uveljav
ljanje delavcev pri odlocanju o vseh vpra5anjih drufbenega 
in gospodarskega razvoja. Tako so prispevali k ustvarjanju pogojev 
za prihodnjo krepitev samoupravnih socialisticnih drufbenoeko
nomskih odnosov in odlocilne vloge delavca pri upravljanju z druf
beno reprodukcijo. 

V preteklem obdobju je Slovenija dosegla viden gospodarski in 
druZbeni razvoj. Okrepila se je materialna osnova na~e drufbe. 
Pokazale pa so se tudi nekatere slabosti, ki so slej kot prej po
sledica premajbnega sodelovanja delavcev pri razre~evanju in od
Iocanju o razvojnih smereh. 

Dejstvo pa je, da sindikati v 
tern obdobju niso ostali le v vlo
gi socialnega za~citnika delavcev, 
ampak so uveljavljali svojo celo
vito vlogo. To pa se kaie v pri
tegnitvi delavcev za uresniceva
nje oblasti pri ustvar.fanju in 
razpolaganju s pogoji in rezul
tati dela. 

Sedaj smo pred 10. kongresom 
slovenskih sindikatov, ki bo pre
gledal dosezene uspehe in slabo
sti, v dokaj zaostrenih pogojih 
za gospodarjenje pa bo prav go-

tovo nakazal pota in smeri raz
voja na ustavnih in samouprav
nih osnovah. Vrsta pripravljenih 
programov in dejavnosti bo 
uresnicenih le, ce bo sindikat 
deloval kot mobilizator delavcev 
in z dejavno vlogo delavcev spre
minjal stanje ter krepil ustavno 
in samoupravno vlogo delavca v 
celotnem sistemu drufbene re
produkcije. 

Sedaj so v razpravi dokumen
ti za 10. kongres slovenskih in za 
(Konec na 2. strani) 
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2 BRESTOV OBZORNIK 

Pol teZavnega leta je za nami 
OB PERIODICNEM OBRACUNU ZA PRVO POLLETJE 1982 

ze veliko je bilo napisanega o nasem letosnjem gospodarjenju 
in se posebno o teiavah, s katerimi se srecujemo. Teiavno po
slovanje smo sicer pricakovali ze pri izdelavi letnega plana, vendar 
so dodatni ukrepi zveznega izvrsnega sveta na pod.rocju blagovne 
menjave s tujino, poloiaj Se bolj zaost~. . . . 

Prav tako smo se v tern easu srecevab tudi z vprasanjem likvtd· 
nosti ki je ze kronicna bolezen Bresta. Hkrati s tern pa §e vedno 
pada' kupna moe pre~ivals~va zaradi rasti. Ziv_ljenjs~ strosk~w! 
kar zmanjsuje povprasevanJe po pohistvenih udelkih kot tra]ru 
potrosni dobrini. Za odpravo nastalih teiav, ki nas spremljajo, smo 
sprejeli vrsto ukrepov, ki so jib obravnavali in sprejeli na vseh 
zborib delavcev temeljnib organizacij. 

Podobo dejansko teikega go
spodarskega poloiaja, v katerem 
je ne samo nasa delovna orga
nizacija, ampak celotna drlava, 
pa nam ka:lejo tudi dosezeni re
zultati Bresta v prvem polletju. 
Naj si na kratko ogledamo po
slovanje kar po posameznih de
lib reprodukcijskega procesa. 

PROIZVODNJA 

Letni nacrt proizvodnje smo 
dosegli z indeksom 47,9 odstot
ka. Plan sta presegli samo te
meljni organizaciji Zagalnica in 
Mineralka. Pri tern pa se mora
mo zavedati, da je v Mineralki 
preseiena predvidena proizvod
nja v sanacijskem programu za
to, ker je hila v januarju pro
izvodnja se v dveh izmenah, ce
prav je v sanacijskem programu 
cez vse leto nacrtovana le ena 
izmena. 

Da nacrtovana proizvodnja ni 
bila doseiena, je v veliki meri 
krivo to, ker so se tezave v proiz
vodnji iz prvega trimesecja v dru
gem se povecale. Dodatne ome
jitve uvoza so povzrocile se vec
jo preusmeritev na domace na
bavno trffice, ki pa je vedno 
bolj siroma5no, bodisi po zalo
zenosti bodisi po kvaliteti. Vse 
to pa povzroca, da je zelo tezko 
nacrtovati, se teie pa izpolnje
vati operativne in letne plane, 
saj se struktura proizvodnje 
dnevno spreminja. Poleg tega 
smo veliko pozornost posveeali 
tudi proizvodnji za izvoz, ki je 
cenovno niije vrednotena, kar 
seveda prispeva k vrednostno 
niiji proizvodnji. 

V temeljni organizaciji PohiS
tvo, kjer je bil plan dosezen sa
mo 44,7 odstotno, je poleg ze 
omenjenih teiav, ki spremljajo 

proizvodnjo, padla tudi produk
tivnost. 

V Masivi je na niZjo proizvod
njo vplival predvsem vecji iz
voz, ki se je poleg tega se spre
menil od predvidenega v letnem 
planu. To pa je zahtevalo tudi de
lo ob prostih sobotah. 

V Gabru, Iverki in TapetniS
tvu so bile glavne teiave v pre
skrbi z repromateriali. Posebno 
vprasljiva je oskrba iz uvoza, za
to je bila proizvodnja oplemeni
tenih ivernih plosc samo v eni 
izmeni. Zelo velike tezave se po· 
javljajo tudi pri oskrbi proizvod
nje s kemicnimi proizvodi. V se 
vee jib je tudi pri kooperaciji v 
Tapetnistvu in v Jelki, zato bo 
treba v prihodnje izboljsati orga
nizacijo in zaostriti odgovornost. 

Dobre rezultate smo torej do
segli le v proizvodnji iaganega 
Iesa in mineralnih plosc, kjer pa 
je proizvodnja v okviru sanacij
skega programa. Poleg tega je 
velik uspeh tudi v tern, da kljub 
tezavam, ki nas spremljajo vsak 
dan, se ni prislo do ustavitve 
proizvodnje v nobeni temeljni 
organizaciji. 

NABAVA 
Nabava vedno bolj postaja 

kljucni vzvod za nemoteno pro
izvodnjo. Poloiaj na domacem 
trgu se vse bolj zaostruje. Oskr
ba z lesnimi surovinami je bila 
v tern polletju zaradi izredno mi
le zime zadovoljiva. Teiave so se 
pojavljale le z oskrbo hlodovine 
za Jelko, vendar smo jo za red
no obratovanje iage zagotovili 
dovolj. Tudi cene so se zaradi 
izredne ponudbe gibale bolj 
umirjeno kot smo pricakovali ob 
koncu prejsnjega leta. 

Velike tezave pa smo imeli z 
oskrbo proizvodnje z ostalimi 

Sindikati pred kongresom 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
9. kongres jugoslovanskih sindi
katov. Prav je, da vsaka osnov
na organizacija razpravlja o teh 
dokumentih ter na lastnib iz
ku5njah in ugotovitvah pripravi 
usmeritve za izboljsanje svojega 
dela, obenem pa prispeva k iz. 
boljsanju v osnutku pripravlje
nih dokumentov. 

Tovari§ Kardelj v Smereh raz
voja politicnega sistema sociali
sticnega samoupravljanja pravi, 
da sindikati v druzbi socialistic
nega samoupravljanja niso za
scitniki interesov delavskega raz
reda samo v delovnih odnosih in 
v boju za vsakodnevne interese 
delavcev, ampak v celotnem si
stemu druibene reprodukcije«. 

Ta ugotovitev ima svoje mesto 
v resoluciji za 10. kogres, ki je 
v javni razpravi kot onsnutek. 
V njej je nad drugim zapisano, 
da si bo zveza sindikatov priza
devala z odlocno dru:Zbeno poli
ticno aktivnostjo in razvojem sa
moupravljanja preseci odnose, v 
katerih se v drui:bi in njenem 
upravljanja se ohranja dr:Zavno 
in skupinsko Jastninsko odloca
nje. Za uresnicitev te naloge bo 
potrebno se veliko politicnega 
dela znotraj stevilnih organizacij 
zdruienega dela, da si ne bodo 
tolmacill dohodka kot kolektiv
no lastnino, ampak da bodo ime
li pred ocmi njegovo dru:Zbeno 
naravo z vsemi razseinostmi. 

Teiisce deJa sindikatov naj bi 
bilo uveljavljanje ustavne nalo-

ge sindikata v politicnem siste
mu ter delitvi po delu in rezul
tatih deJa. To pomeni, da mora 
sindikat delovati znotraj organi
zacij zdrui:enega dela za krepitev 
in uveljavljanje delegatskega si
stema in delavske kotrole, skrat
ka za razvijanje samoupravnih 
demokratienih odnosov. Odpra
viti je potrebno razpoke med 
teorijo in prakso in v neposred
nem Zivljenju uresniciti ustavna 
in z zakonom o zdrui:enem delu 
opredeljena dolocila. 

Ta usmeritev se kaze tudi v za
snovi in organiziranju razprav na 
kongresu, kjer naj bi presegli ta
ko imenovano klasicno delitev 
obravnav in izluscili nekaj naj
vecjih problemov, ki bi postali 
sredisce razprav in iskanj bolj
sih resitev. 

Med vsemi nalogami naj opo
zorim le na gospodarski polozaj 
kot temelj na5ega prihodnjega 
razvoja. Iz sedanjega dokaj za
pletenega gospodarskega polo
zaja, ki je posledica zunanjih 
in notranjih slabosti, homo hi
treje izplavali, ee homo krepili 
samoupravne odnose in na tej 
podlagi tudi odgovomost do iz. 
vajanja zacrtanih nalog. Vsak na 
svojem delovnem mestu mora 
dosledno in odgovorno opraviti 
naloge. Sarno tako homo uresni
cili odgovorne naloge in ustav
no vlogo delavca, ki ve, da 
zunaj socializma delovni clovek 
ne mor e imeti svobode. 

B. Misic 

repromateriali in materiali za 
vzdr:Zevanje. Skoraj vse dobave 
so bile pogojene z devizno so
udelezbo ali pa celo z uvozom 
surovin za predelavo. Motena je 
hila dobava povrsinskih materi
alov in lepil, kar smo resevali s 
sposojanjem pri sorodnih delov
nih organizacijah in med temelj
nimi organizacijami. V TapetniS
tvu pa so bile velike teiave tudi 
z nabavo tapetniSkega · blaga in 
iprena. 

Predvideni uvoz v prvem pol
letju ni bil uresnicen, saj smo 
z junijem poslovali se v teijib 
pogojih, ker je bila razpolagalna 
pravica od prilivov konvertibil
nih deviz, zmanjsana od 65 na 
30 odstotkov. Prednost pri na
bavi surovin in repromaterialov 
iz uvoza smo dali programom, 
ki so bill izkljucno namenjeni 
izvozu na konvertibilna podroc
ja. Kot prvenstvena naloga je 
bil tudi uvoz rezervnih delov za 
letni remont lverke. Vse bolj pa 
se pri izvoznih programih poslu
iujemo zacasnega uvoza. 

Pogled na Cerknisko temeljno organizacijo POHisTVO 

Istocasno so se pojavljale vse 
vecje zahteve po zdruievanju 
deviznih sredstev v reproverigi, 
ki jih v zaostrenih pogojib go· 
spodarjenja nismo uspeli v celo
ti zadovoljiti. Tudi za drugo pol
letje pricakujemo, da se stanje 
z oskrbo ne bo izboljsalo, zato 
je moino, da bo prihajalo v pro
izvodnji do motenj. 

PRODAJA 
Ob narasCa.nju zivljenjskih 

stroskov se vsak posameznik 
opredeli najprej za oskrbo z nuj
nimi zivljenjskimi potrebScinami 
in sele nato za trajne potrosne 
dobrine. V tem easu so poleg 
visoke splosne rasti cen porasle 
tudi cene pohistvenih izdelkov, 
kar ob neugodni kreditni politiki 
(50 odstotni polog) se bolj 
zmanjsuje kupno moe prebival
stva in povprasevanje po pohiS
tvu. Zmanjsane S6 tudi nalozbe 
v stanovanjsko gradnjo, kar 
mocno vpliva na prodajo porus
tva. 

Kljub vsem tem zaostritvam 
je prodaja na domacem trgu do
segla 44,1 odstotka letosnje na
crtovane prodaje oziroma 39 od
stotkov vee kot v enakem lan
skem obdobju. Pod pricakovan.ii 
je prodaja izdelkov iz temeljnih 
organizacij PohiStvo, Masiva in 
Mineralka. V Pohistvu je na sla· 
be rezultate vplivala predvsem 
zelo slaba prodaja programa 3 X 
3. Zaradi zaostrenih pogojev pri 
uvozu repromaterialov pa smo 
pripravill tudi nov program, ki 
bo zvecine odvisen le od doma
cih repromaterialov. 

Za Masivo, kjer je prodaja 
stolov pod nacrtovano, homo 
pripravili posebne prodajne ak
cije, da bi tako zniZali povecane 
zaloge. V Mineralki oa .Je proda
ja pod predvidevanji sanacijske
ga programa, zato bo potrebno 
sprejeti dodatne ukrepe, da bi 
zagotovili predvideno prodajo, 
od katere je v veliki meri odvis
na sanacija. 

Dobre rezultate smo dosegli 
pri prodaji zaganega lesa, delno 
pa tudi pri prodaji kubinj. Pri 
prodaji tapetniskih izdelkov je 
hila fbdcna prodaja sorazmerno 
dobra, vrednostni rezultati pa 
so slabi, ker so bile cene nizke. 

IZVOZ 
Izvoz je dosegel 43,9 odstotka 

Ietnega nacrta oziroma se je po-

vecal za 52 odstotkov glede na 
enako lansko obdobje. Vendar 
smo se v tern casu srecevali z 
velikimi tezavami pri izvozu. Na 
ameriskem trgu, kamor gre kar 
65 odstotkov celotnega izvoza 
koncnih proizvodov, se recesija se 
nadaljuje. Zato so nam kupci s 
tega podrocja ze preklicali del 
kolicin za drugo polletje. Tako 
bo Masiva izvozila le 50 odstot
kov predvidenih Ietnih kolicin za 
Zdruiene ddave Amerike. Pobis
tvu so z odpovedane kolicine, ki 
so bile predvidene za letosnje 
drugo polletje. Zaradi slabega 
financnega stanja je tudi Libija 
omejila vse dobave izdelkov tudi 
za tiste posle, ki so bill ze skle
njeni. To je predvsem prizadelo 
Jelko, ki ni odpremila predvide
nih koliein. 

Delno smo vse to nadomestili 
z novimi posli, zlasti pri kup
cib v Evropi. Predvsem za te
meljni or.ganizaciji Pohistva in 
Jelka pa bo treba se poiskati 
nove oosle, ker so proizvodno 
neookrite. 

Da bi vsaj delno nadomestili 
izpad ootrebnih deviznih sred
stev, smo morali poveeati izvoz 
iaganega lesa in ivernih plosc. 
se vedno pa ostaja nereseno 
vprasanje izvoza mineralnih 
plosc. Kupci se zvecine odlocajo 
le za vzorcne kolicine, tako da 
lahko pricakujemo vecja naro
cila sele, ko bodo preizkusili na
se plosce v svoji proizvodnji. 
Predvidevamo, da homo v dru
gem polletju uspeli izvoziti do
loeene kolicine teh plose v A v
strijo, Italijo, Spanijo in Sovjet
sko zvezo. Odpirajo pa se nam 
tudi moznosti za izvoz na mad
iarsko tdiSce. 

FINANCNI REZULTATI 

Ceprav so rezultati poslovanja 
za vse temeljne organizacije, ra
zen za Mineralko, navidezno 
boljsi kot v prvem trimesecju, 
pa je sedanje stanje se vedno 
zelo problematicno. Temu dajejo 
nedvomno pecat neugodna go
spodarska gibanja v svetu, na 
domacem trgu pa izredno za
ostreni pogoji za gospodarjenje, 
ki jih narekuje nasa stabiliza
ci.iska politika. 

Nase gospodarjenje v prvem 
polletju lahko poenostavljeno 
strnemo v tri kljuena vt>rasa
nja, ki so bistveno vplivala na 
doseiene poslovne rezultate: 

1. v razresevanje vprasanj zu. 
nanjetrgovinske menjave, o ce
mer smo v tem sestavku ze go
vorili, 

2. v razre5evanje likvidnostne
ga poloiaja in 

3. v razresevanje vprasanj pti 
obvladovanju rasti stroskov ozi
roma porabljenih sredstev. 

Moramo biti samokriticni in priznati, da tudi dru:Zbenopo
liticni delavci nosimo dele:l krivde s tern, da ustvarjamo do
sti slabega politienega jezika. Gre za prakso prepisovanja, ne 
toliko za tujke in izposojenke, saj piSemo lahko v lepem 
slovenskem jeziku, pa je vendar vse skupaj nabreklo in ne
pomembno. Zlasti ce gre zgolj za prezvekovanje znanih, 
starih resnic, ce nismo sposobni ustvarjalnega delovnega na
pora, da bi se lotili problemov izvirno, da bi poskusali pro
blem spoznati, ne pa se potruditi za tem, kar so drusti rekli 
o )(akem starem problemu. V tern moramo videti tudi odtu
jevanje Ijudi od samoupravljanja. 

F. Setinc o slovenscini 

Vprasanje likvidnosti, ki je na 
Brestu ze nekaj let mocno pri· 
sotno, je v tern polletju resno 
ogrozalo nase poslovanje. Razre. 
sill smo ga v sodelovanju z LB 
- Gospodarsko banko, ki nam 
je odobrila 133 milijonov dodat· 
nih sredstev. To pa povecuje 
obresti in s tem tudi stro~e 
proizvodnje. 

Porabljena sredstva tudi letos 
kaiejo na bitrejso rast od rasti 
celotnega pribodka, saj je le-ta 
primerjalno z enakim obdobjem 
lani porasel za 40 odstotkov, po
rabljena sredstva pa za 53 od· 
stotkov. Glavni razlog temu po
javu so cene, ki hitreje nan· 
scajo nabavljenim repromateria· 
1om kot nasim izdelkom. Delno 
na to neskladje vpliva tudi novo 
Jetosnje obracunavanje amorti· 
zacije, saj je v primeri z ena· 
kim obdobjem lani porasla kar 
za 63 odstotkov. Prav tako smo 
zaceli letos zaloge vrednotiti sa· 
mo po izdelavnem materialu, kar 
pomeni, da se vsi ostali stro~ki 
obracunajo v tekocem obracwr 
skem obdobju. 

Zato je dohodek primerjalno z 
enakim obdobjem lani poraselle 
za 7 odstotkov, kar je v danaS. 
njih inflacijskih razmerah nizka 
rast. Pri dosezenem dohodku 
moramo naglasiti, da izhaja del 
dohodka Bresta iz prevrednote
nja zalog, se pravi, iz inflaci} 
skih preracunov razlik v cenah. 
Ta ugotovitev se nana5a na te
meljne organizacije PohiStvo, 
Jelka, Tapetnistvo in Masiva, ki 
bi imele sicer mnogo slabse re
zultate. Mineralka pa je prvo pol· 
letfe zakljucila z izgubo 
22.768.000 dinarjev, kar je ne
koliko vee kot je bilo predvide
no v sanacijskem programu. 

S podobnimi tezavami se bo
mo najbri sreeevali tudi v dru· 
gem polletju, zato niso napove
di nic kaj obetavne. To pa ter· 
ja od celotnega delovnega ko
lektiva, druibeno-politicnih or· 
ganizacij in se posebno od od· 
govornih strokovnih delavcev do
datne napore, da uresnicimo za. 
stavljene cilje, ki smo jib opre
delili z letnim planom in v dru· 
gih pomemboejsih gradivih, ki 
smo jib sprejeli v zadnjem easu. 

M. Siraj 

POPRAVEK 

Tiskarski skrat se je v prejS. 
nji stevilki v sestavku »Nase go
spodarjenje je v nasih rokah· 
malce poigral: izpustil je nekaj 
besed, ki pa bistveno spremenJ. 
jo celotno misel. Prvi stavek zad
njega odstavka v omenjenem 
sestavku se pravilno glasi; 

»Opozoril bi se rad, da moramu 
v tern casu s trniti nase vrste, 
okrepiti delovno disciplino in 
nas odnos do dela, opreti se roo
ramo na sedanjo tehnologijo in 
materialne rnofuosti, na na5e 
kadrovske s.posobnosti, k i niso. 
majhne, opreti se moramo na 
p ridne roke delavcev v neposred· 
ni proizvodnji in sprejemati nji· 
hove ustvarjalne pobude, do
sledno moramo izpolnjevati svo
je naloge vsak pri svojem delu.• 
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BRESTOV OBZORNIK 

Spremljanje gospodarskih tokov 
SPREMEMBE LETNEGA GOSPODARSKEGA 
NACRl'A 

Neugodna gospodarska gibanja na podrocju blagovne menjave 
s tujino, predvsem manjsi izvoz kot je bil predviden s placilno-bi
Jan~nim nacrtom, obenem pa tudi pomanjkanje deviznih sredstev, 
so prisilili zvezni izvrsni svet k dodatnim ukrepom na podrocju 
blagovne menjave s tujino. Prednost v placilni bilanci so dobila 
odplacila kreditov. Uvoz repromateriala in storitev pa naj bo v 
skladu z razpoloZljivimi prostimi deviznimi sredstvi. 

V zvezi s temi ukrepi je SI- prodajo, predvsem na domacem 
SEOT izdal tudi navodila za raz- trgu. 
polaganje z ustvarjenimi devizni- Osnova za izvoz v drugem pol
mi sredstvi. Moznost za razpola- letju je kljub recesiji na ame
ganje z devizami je omejena na ris.kem triiscu se vedno plan, ki 
30 odstotkov. Ob upo!tevanju teh je bil posredovan na SISEOT, 
ukrepov ter ob dejstvu, da smo saj pomeni sirso drufbeno obve
tudi pri 65 odstotni razpolagalni zo in ga je nujno potrebno iz
pravici z devizami imeli v nasi polnlti. Res pa so predvidene ne
delovni organizaciji negativno katere struktume spremembe, 
devizno bilanco, je razumljivo, saj homo manjsi izvoz masiv
da smo morali napraviti koreni- nega pohiStva na amerisko trZi
te spremembe v blagovni menja- see nadomestili z izvozom osta
vi s tujino. lega pohistva v zahodnoevrop-

Ker so bile nase moinosti za ske driave. 
povecanje izvoza precej omeje- Ker je drugo polletje kljub 
ne, je glavno breme pri uskla- stalnemu padanju kupne moci 
jevanju devizne bilance padlo prebivalstva za prodajo pohistva 
na uvoz repromateriala in stori- mnogo bolj ugodno kot prvo, 
lev. Ta se je zniial na tako ni- je tudi nekoliko bolj smelo na· 
zek obseg, da nam zadosea samo crtovana prodaja na domacem 
za preskrbo izvoznih programov. trgu. Poleg sprotne proizvodnje 
Za domace programe pa bo po- za domaci trg nacrtujemo tudi 
trebno uporabljati samo domace prodajo iz zalog in sicer za 120 
surovine in repromateriale. milijonov dinarjev po direktnih 

Vse te spremembe so nareko- stroskih. 
vale nasi delovni organizaciji, da Visoka prodaja je ob neugod-

danju realnih osebnih dohodkov 
zelo zahtevna, obenem pa tudi 
nujna naloga, saj je bilo zmanj
sanje zalog gotovih izdelkov 
eden izmed glavnih ukrepov, na 
katerih je slonelo trajnejse raz
resevanje Brestovega likvidnost
nega polozaja. 

Na osnovi nacrtovane proiz
vodnje in prodaje so nacrtovani 
tudi celotni prihodek, dohodek 
in njegova delitev. 

Treba je omeniti, da so razen 
izdelavnega materiala, ki je za
radi sprememb v proizvodnji .po
novno ovrednoten, vsi ostali 
stroski po podrobnejsih analizah 
polletnih stroskov ostali na rav
ni letnega plana. 

Predvideni rezultati dohodka 
in njegove delitve so dokaj 
ugodni, vendar pa je potrebno 
upostevati, da izhajajo taki re
zultati predvsem iz predvidene
ga zmanjsanja zalog gotovih 
proizvodov. 

Obenem pa so to samo pollet
ni rezultati, tako da bo delovna 
organizacija ob sorazmerno sla
bih rezultatih v prvem polletju 
dosegla na koncu leta samo pov
precne rezultate poslovanja. 

Za vsa ostala razmerja, ki v 
spremembah plana ali pa v 
ukrepih za gospodarjenje v zo
zenih pogojih gospodarjenja niso 
navedena, pa je osnova se ved
no letni plan. 
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spodarjenju v zozenih pogojih. 
Posledica teh ugotovitev je spre
memba plana za drugo polletje. 

lzhodiSce za spremembe, obe
nem pa tudi njihov sestavni del, 
so ukrepi, ki so hili sprejeti za 
gospodarjenje v zozenih pogojih 
in so opredeljeni v gradivu Na
loge in ukrepi za poslovanje v 
zozenih pogojih. 

Skrajno zmanjsanje izvoza, 
obenem pa tudi negotova pre
skrba z domacimi repromateri
ali, bosta n edvomno povzrocila 
spremembe v proizvodnji. 

Bolj kot za sam obseg proiz
vodnje pa previdevamo, da bo 
spremenjena struktura proizvod
nje. Zaradi preusmeritve na do
mace surovine in materiale bodo 
morale nekatere temeljne orga
nizacije popolnoma spremenitl 
programe za domace trZisce. To 
zadeva predvsem tiste temeljne 
organizacije, ki so doslej veliko 
repromateriala uvaiale. Temelj
ua organizaciia Gaber pa bo re
~evala neugodno stanje s pove
l!ano proizvodnjo za izvoz. 

Za domaci trg naj hi proizva
jall samo tiste izdelke, ki so po
trebni za dokompletiranje dose
danjih nalog. Znatno vecje po
vprasevanje po kuhinjah pa naj 
bi re5evali tudi s kooperacijo v 
okviru delovne organizacije. 
Sploh pa sta kooperacija in vec
ja povezava v okviru delovne 
organizacije dobill v tern zaostre-
nem polozaju pomembno vlogo, 
saj je eden izmed osnovnih mo
tivov pri nacrtovanju proizvod
nje tudi ta, da bi omogocili pol
no zaposlenost v vseh temeljnih 
organizacijah. 

Vecje spremembe kot pri pro
izvodnji pa so predvidene za 

Nase ognjeodporne plosce 

• Nas sedanji JZVOZ 
Kaj hi lahko zapisali o izvozu v letosnjem prvem polletju? Slabo? 

Zakaj slabo, ko pa smo ga v primerjavi z enakim lanskim ob
dobjem povecali za okrog pet odstotkov? Dobro? Kako dobro, ko 
nam podatki kafejo, da se nam v izvozu zmanjsuje delez pohistva 
in povecuje dele:l zaganega lesa in ivernih plosc? 

Da bi lahko dobili odgovor na 
zastavljena vprasanja, si mora
roo ogledati nekaj znaeilnosti na 
svetovnem trgu v prvem letos
njem polletju. 

Se vedno se nadaljuje recesija 
na vseh zahodnih trgih, se po
sebej v Zdruienih driavah Ame
rike, kjer politika visokih obrest
nih mer za kredite zadriuje do
maeo potrosnjo. 

Stalna medsebojna nasprotja 
in vojne na Bliinjem vzhodu in 
v severnoafriskih dezelah zmanj
sujejo kupno moe posameznih 
drlav, kar ima za posledico 
zmanjsevanje narocil in kasnit
ve v odpoklicih blaga za ze skle
njene .posle. 

Sorazmerno visoka inflacija 
doma in s tern v zvezi neustrez
na politika tecaja dinarja v pri
m erjavi s posameznimi evrop
sk imi valutami nam onemogo
cata ustrezno nas topanje na ev
ropskem trgu. Najveckrat .s po
nujeno ceno namrec ne pokri
vamo niti materialnih stroskov 
pro izvodnje. 

Vse to pa pomeni, da se mora
roo za vsak posel mocno potru
diti in ob zelo nizkih ponujenih 
cenah zagotavljati najvecjo moz
no kvaliteto, ce zelimo ostati na 
svetovnem trgu. V zadnjem casu 

pa prihaja zaradi nas tetih dej
stev se do novih tezav: 

Kupci ne kupujejo vee velikih 
kolicin enakega pohi·stva, p ac pa 
narocila drobijo na vee manjsih 
naroCil in pogosto spreminjajo 
modele. Da bi zagotovili ustrez
no kvaliteto in pravocasne do
h ave, si pomagamo z zacasnim 
uvozom repromaterialov, kar ob 
zaostr enih uvoznih pogojih po
vzroca dodatne tezave. 

Kljub vsem tezavam smo uspe
li izpolniti 40,5 odstotka celotne
ga nacrtovanega izvoza s tern, da 
je manjsi p redvsem na klirin
skem podrocju (manjsi izvoz 
NEGOR ~plosc od naertovanega) . 

Manjsi izvoz pohiStva na kon
vertibilno podroeje smo nadome
stili z vecjim izvozom zaganega 
lesa in ivernih plosc, kar je bilo 
nujno potrebno zaradi vehke po
trebe po devizah, s cimer smo 
lahko zagotavljali normalno pro
izvodnjo v nasih temeljnih orga
nizacijah. 

Kljub zaostrovanju pogojev in 
zmanjsevanju narocil za Zdruie
ne driave Amerike (le-te trenut
no predstavljajo 65 odstotkov 
Brestovega izvoza pohistva) smo 
uspeli za drugo polletje dobiti 
ustrezne izvozne programe pred
vsem za Anglijo in Svedsko. V 
obdelavi pa je se nekaj drugih 
programov, s katerimi naj bi 
nadomestili manjsi izvoz v pr
vem polletju. Tako bi uresnicili 
dokaj pogumno zastavljeni letos
nji izvozni nacrt. 

Kaj pa NEGOR? Podatki ka
zejo, da smo izpolnili le 6,3 od
stotka plana izvoza. Povedati pa 
je treba, da te stevilke le ne 
povedo vsega. v tern casu so 
bili pridobljeni ustrezni atesti, 
ki omogocajo izvoz v posamezne 
ddave. 

V juniju in juliju pa so bile 
odpremljene ze prve vzorcne ko
licine, ki dajejo slutiti, da bo 
tudi v prodaji NEGOR krenilo 
na bolje. 

K aj lahko zakljucimo? Naprav
ljenega je bilo 'Veliko, saj ikljub 
zaostrenim pogojem za gospodar
jenje izvoz v neka terih tem eljnih 
orglinizacijah narasca. Prav go
tovo pa ni storjeno se vse in 
ostaja to nasa ~kupna delovna 
naloga v nasledtijem obdobju. 

L. Ule 

Iz proizvodnje ivernih plosc 

Brest in strojegradnja 
Prvl Brestov nastop na sejmu strojegradnje je za nami. Veliko 

je bilo ze spregovorjenega in napisanega 0 strojegradnji, pa born 
zaradi celovitosti vsega povedanega se enkrat omenil nase doseda
nje izdelke. 

Razstavili smo torej: 

- Korpusno stiskalnico, ki je 
z nekaj p opravki posnetek tiste 
v temeljni organizaciji Gaber in 
preds tavlja kljucni stroj pri 
montafi korpusnega pohistva 
(predvsem pri proizvodnji ku
hinj). 

- Stiskalnico s pnevmatskimi 
blazinami, ki omogoca •kvalitet
nejse poslojevanje ploskovnih 
tvoriv po hladnem postopku v 
zlozaju in je glede na tehnicno 
resitev modularna. Je izvirna re
s itev Franca Kranjca iz temeljne 
organizacije PohiStvo in se je do
kazala z vecletnim delovanjem v 
Gabru. Patentna zascita te na
prave je v teku. 

- Stroj za razrez metraZnih 
materialov, ki se dobavljajo v 
rolah (folije, paopirji, blago, da
kron in podobno). V osnovi je 
plod razmiSljanja in dela Slavka 
2:nidarsica in Janka Misica iz te
meljne organizacije TapetniStvo, 
kjer ga ·po nekajletnem uspes
nem obratovanju ne bi mogli 
vee pogre5ati. 2:al patentna za
scita stroja ni us pela in bo opre
deljen kot tehnicna izboljsava. 

ObiSikovalci so na letosnjem 
ljubljam.skem sejmu pokazali so
razmerno veHko zanirnanja na 
nas program. Ali je imelo to za
nimanje poleg tehnicnega tudi 
komercialno ozadje, bo odgo
voril odziv na nase ze poslane 
ponudbe. 

Sejem smo vsi pricakovali kot 
nekaj novega v nasem prihod
njem razvoju na tern p odrocju 
in to mora tudi postati. Za nas 
zaeetek namree vee kot velja 
pregovor »VSak zacetek je te
zak«. Tudi zaradi objektivnih 
okoliscin, pri katerih bi posebej 
ka.zalo omeniti slabo strojno 
opremljenost nasih mehanicnih 
delavnic in pa kadrovsike teiave, 
ki so se posebej pokazale ob 
vecjih s t rojelomih ali rednem 
vz.ddevanju v Temeljni organi
zaciji ·Pohistvo. 

Tezave, ki izvir ajo iz nas sa
m ih , so se kazale predvsem v 
premajhni povezanosti, v nedo
receni kooperaciji in prodajni 
politiki ter v s labem odnosu do 
dela. Slednje je pravzaprav naj
tezje, vendar verjetno velja oce-

na, da je to posledica vseh osta
lih p omanjkljivosti in b i ob 
boljsi organiziranosti tudi to 
lahko bis tveno popravili, ce ze 
ne odpravili. 

Kako torej naprej? Kam 
usmeriti kretnico v razvoju 
strojegradnje, d a bomo v okvi
ru nasih (skromnih) moznosti 
dosegli kolitkor moe ugoden raz
plet? 

IzhodiSca so naslednja: 

- ObHokovati je potrebno sku
pino •kva lificiranih delavcev sa
mo za delo pr i programu stro
jegradnje. V okviru temeljne 
organizacije Pohis tvo, ki je no
silec programa, je potrebno za 
to dejavnost oddvojiti ·primeren 
prostor in zagotoviti ustrezne 
s trojne zmogljivos ti v mehanicni 
delavnici. 

- S Kovindom Unec, ki je po
kazal veli'ko zanimanje za so
delovanje, je :potrebno oblikova
ti viSje o blike povezovanja in 
izdelati oziroma izpopolniti od
nose z ostalimi kooperanti. 

- Z ostalimi proizvajalci stro
jev (posebno v nasi regiji) je 
potrebno preveriti nalo:bbene na
crte in jih uskladiti. Pri tern gre 
poleg delitve programov tudi za 
enotno naloZ:beno politiko glede 
posameznih s trojev, ki bi po 
zmoglj ivostih zado5cali vsem. 

- V okviru temeljne organiza
cije Prodaja je potrebno zapo
sliti prodajnega referenta za 
stroje. Opafamo namrec, da 
brez prizadevne prisotnosti na 
trgu, ki daje tudi povratne in
formacije od morebitnih kupcev, 
serijskih strojev praktieno ne b o 
mogoce prodajati, saj imajo po
samezni kupci zelo razlicne za
hteve. 

- Na osnovi analize jugoslo
vans'kega tdiSca je potrebno 
ddkoncno dolociti prihodnji pro
izvodni program. 

Program dela za bliznjo pri
hodnost pa je: 

1. Na osnovi odziva na ljub
ljanskem sejmu je p otrebno iz
delati oziroma konstruirati vse 
izvedenke dosedanjih strojev, da 
bi lah!ko izpopolnili ponudbo. 

2. Nacr tujemo, da bomo jeseni 
koncali izdelavo celotne linije za 
oplemenitenje NEGOR plosc v 
Mineralki. 

3. Za Masivo je ze v izdelaovi 
stiskalnica za sirinsko lepljenje 
lesa, ki b o po vsej verjetnos ti 
naletela na veU.ko zanim anje 
med p redelovalci masivnega lesa, 
ki jih v Jugoslaviji ni malo. 

Ob ·koncu bi veljalo izreei po
hvalo vsem tistim, ki so zasluzni 
za to, da so p rvi Brestovi stroji 
za~ledali luc sejemske razstave. 
Kljub tezavam in napaokam, ki 
so se pojavljale. Le obljubimo 
si, da jih ne bomo vee ponav
ljali! 

D. Lesar 

. -.-.--. ...---- ' -----------~ 
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e TOZD T APETNISTVO 

Cela vrsta dodatnih ukrepov 
Prav v teh dneh so med Brestovci po zborih delavcev tekle 

razprave o nasem gospodarjenju v prvem polletju ob spreje
manju periodicnega obracuna. 

Tudi mi smo se odloclli, da poskusamo pripraviti celoten 
prikaz nasega letosnjega gospodarjenja po posameznih te
meljnih organizacijah; beseda naj bi ne tekla toliko o ste
vilcnih kazalcih, pac pa o proizvodnih in drugih tezavah ter 
o neposrednih ukrepih v zozenih pogojih gospodarjenja za 
vsako temeljno organ.ixacijo posebej. 

Pisati o gospodarjenju je v 
sedanjem casu zelo nehvalezna 
in te:Zka naloga. Trenutno so 
namrec vsi dobri gospodarji ti
sti, ki proizvajajo repromateria
le na zacetku ali v sredini re
proverige in se zavedajo, da se 
brez njihovega materiala ali pol
izdelkov ustavi proizvodnja konc
nih izdelkov za potrosnike. 

Taksni dobri gospodarji si s 
sporazumi in dogovori izsiljujejo 
cene, ki jim kljub nizki produk
tivnosti zagotavljajo dobre po
slovne rezultate. Koncni proizva
jalec pa nima moznosti za samo
upravno sporazumevanje s po
trosniki njegovih dobrin, ampak 
samo moznost »usmiljenja« sa
moupravne interesne skupnosti 
za cene, ali ti bo odobrila viSjo 
ceno ali ne. 

Ob sprejemanju letnega na
crta - celotnega prihodka, stro
skov, proizvodnje in rezultatov 
dela je bilo vanj vgrajenih vee 
neznank: moznosti za oskrbo z 
repromateriali, cene teh materia
lev, cene energije in ne nazad
nje cene koncnih izdelkov. 

Proizvodni nacrt za prvo pol
letje smo izpolnili z 48,8 odstot
ka, ali vrednostno s 128.278.454 
dinarji. Ce pa upostevamo raz
polozljive delovne dni v letu, 
pa smo za pol odstotka nad di
namiko letnega plana ·kljub teza
vam, ki so bile pri oskrbi z re
promateriali. 

V preteklih mesecih je bila 
proizvodnja motena zaradi ne
redne dobave iprena, lepila Teal, 
dakrona, gradlja, zepovine, vijac
nega blaga in tapetniskega bla-

Tezave z 
Oskrba z lesnimi surovinami 

je bila v prvem letosnjem pol
letju zaradi izredno mile zime 
zadovoljiva. Za temeljno organi
zacijo Iverka smo morali zaradi 
prevehkih zalog dobavo celo 
omejevati. Te:Zave so sicer bile 
z oskrbo hlodovine za Jelko, 
vendar smo le zagotovili redno 
proizvodnjo zage. Cene so se 
zaradi izredne ponudbe gibale 
bolj umirjeno kot smo pricako
vali ob koncu prejsnjega leta. 

Velike tezave pa so bile z oskr
bo proizvodnje z ostalimi r epro
materiali in materiali za vzdr
zevanje. Zavedati se moramo, 
da so vsi nasi dobavitelji vezani 
na uvozne surovine in nam do
bavo pogojujejo z devizno so
udelezbo ali pa z uvozom suro
vin za predelavo. 

Motena je bila dobava povr
sinskih materialov in lepil za 
vse temeljne organizacije in je 
prihajalo tudi do motenj v pro
izvodnji. Oskrbo smo resevali 
(kolikor se je dalo) s sposoja
njem pri drugih delovnih orga-

Skladisce lakov v TOZD Pohistvo 

ga. Za vse te materiale proizva
jalci zahtevajo devizno soudelel.
bo, ki je odvisna od delei.a uvo
zenega materiala v izdelku. Lah
ko trdimo, da v p reteklem pol
letju ni bilo meseca, v katerem 
bi vnaprej vedeli, kdaj in po 
kaksni ceni bo dobavljen mate
rial, kar vse vpliva na stroske 
proizvodnje. Sarno nekaj novih 
cen rna terialov: 

- ipren - se januarja je bila 
nabavna cena 118 din za kilo
gram, sedaj se giblje od 179 do 
290 din - franko tovarna; 

- neke vrste in kvalitete ta
petniSkega blaga so bile se v 
januarju 200 din za meter, sedaj 
pa 287 din; 

- neoprens·ka lepila so bila se 
januarja 70 din za kilogram, se
daj so ze od 110 do 140 din. 

Podobno so se podraiili tudi 
ostali materiali, ki jih vgrajuje
mo v nase izdelke. V se te po
drazitve so bistveno vecje od 
nacrtovanih, kar je eden od 
vzrokov za slabe rezultate te
meljne organizacije. 

Letos je bila prvic, odkar de
lama v novih prostorih, da je 
bila fizicna prodaja v I. pol
letju vecja kat proizvodnja in to 
se nadalJuje se v juliju. Pri tern 
pa moramo poudariti, da smo v 
prvih mesecih prodajali izdelke 
po cenah iz leta 1981 ali 1980 in 
da se je zacela prodaja po novih 
cenah sele julija. To naj bi po
kazalo boljse rezultate sele v 
II. polletju, seveda, ce bo tekla 
proizvodnj a po planu in ne bo 
zastojev v prodaji. 

oskrbo 
nizacijah in med nasimi temelj
nimi organizacijami. Cez vse 
polletje je bila motena oskrba 
za Tapetnistvo, pri cemer smo 
imeli tezave z nabavo tapetni
skega blaga, iprena in lepila. 

Za domaci na:bavni trg je bila 
v prvem polletju znacilna •slaba 
zalozenost z vsemi repromateri
ali, ad vijakov in stekel naprej. 
Stevilo materialov, ki jih pri
manjkuje, se veea, dobavitelji pa 
se ne drlijo niti dobavnih ro
kov niti dogovorjenih kolicin. 
Zaostrili so se placilni pogoji, 
saj se tudi n asi dobavitelji sre
cujejo z nelikvidnostjo. 

Gibanje cen repromaterialov 
je bile iznad nacrtovanih, saj 
smo pricakovali, da se bode -Je
te gibale v okviru resolucije. Se
daj pa ugotavljamo, da je veCina 
cen ze presezenih. 

Za drugo polletje pricakujemo, 
da se zadeve z oskrbo ne bodo 
izboljsale in bo prihajalo tudi 
do motenj v proi2Nodnji. 

J . Vidmar 

Zaradi zaostrenega, lahko re
cemo kriticnega likvidnostnega 
stanja drlave je bila sprejetih 
vrsta ukrepov. Ugotovljeno je, 
da BREST premalo izvaza na 
konvertibilno podrocje, da bi 
lahko pokrival svoje potrebe po 
devizah za placilo najetih deviz
nih ·kreditov in uvozenega mate
riala. Se zlasti premalo izvaza 
nasa temeljna organizacija, saj 
s svojim izvozom ne pokriva niti 
5 odstotkov deviznih potreb za 
placito uvozenega repromateriala 
in za zdruzevanje deviz. Letosnje 
devizne potrebe za naso temelj
no organizacijo znasajo 6.500.000 
dinarjev, kar pomeni, da bi mo
rali izvazati za pokrivanje teh 
potreb za 21.667.000 dinarjev ali 
802.500 ameriskih dolarjev. 

Mi pa ne proizvajamo nobene 
sedezne garniture, ki bi hila obli
kovno zaimiva za izvoz v zahod
no Evropo ali v deleze arabske
ga sveta, obenem pa nima tudi 
nobenega kooperantskega posla, 
da bi si z njim zagotovila devize 
za uvoz in zdru7..evan je. Ker bo 
v prihodnje dru7..ba podpirala sa
me proizvodnjo za izvoz in pro
izvodnjo vaznih zivlieniskih po
trebScin, je za nas zivljenjskega 
pomena, da dosezemo toliksen 
izvoz, ki je potreben za pokriva
nje nase devizne bilance. Zato 
smo sprejeli naslednje sklepe: 

l. Razviti in iZ'delati moramo 
sedezno garniture, ki bo name
njena same za izvoz v arabske 
dezele. 

2. Brestova sluzba za oblikova
nje mora posredovati nacrte za 
tapeciranje -postelje, ki bodo do
polnjevale program v temeljnih 
organizacijah POHISTVO in 
JELKA. 

3. Izvozna slu7..ba je dolzna, da 
iz sedanjega programa izvozi n a 
konvertibilno podrocje za 800.000 
dolarjev po cenah, ·ki naj pokri
vajo izdelavni material in izde
lavne osebne dohodke. 

4. Skupno z izvozno sluzbo 
moramo raziskati -moznosti za 
kooperacijo na podrocju ~zdela
ve sedeznih garnitur s tujimi 
partnerji. 

5. Proizvodnjo iz polyuretana 
za vse zunanje kupce borne cpu
stili. 

6. Zaradi velike vezave obrat
nih sredstev v repromaterialih 
.iih moramo zmanjsati za 20 od
stotkov in sicer: 

- Zaloge gotovih izdelkov se 
morajo zmanjsati za okrog eno 
milijardo. To borne dosegli z 
vecjo kompletnostjo nasih gar
nitur, zato je ·potrebno dnevno 
spremljati zaloge. Serije ·bodo 
morale b iti manjse, izdelovati pa 
bomo morali same izdelke za 
znanega kupca. 

- Zaloge repromateriala so 
obcutno prevelike. Vendar pa je 
bila doslej, ko so bile tezave z 
nabavo materialov in jih je na 
trliScu primanjkovalo, to ena 
ad resitev za nemoteno dele. 
Kljub temu pa moramo zaloge 
zmanjsati za eno milijardo, kar 
bo zahtevalo tocneje nacrtovanje 
proizvodnje. Kazalo bi priceti s 
terminskim nacrtovanjem, ker 
borne le taka lahko zagotovili 
nemoteno proizvodnjo. Ocenju
jemo, da nacrtovano zmanjsanje 
zalog materiala dosezemo konec 
oktobra. Taka borne znizali za
loge blaga za okrog 3.100.000 di
narjev, zaloge ogrodja za 3.200.000 
dinarjev in ostalega materiala za 
3.400.000 dinarjev. Ob taka veli
kem znizanju zalog materiala pa 
se bo morala tudi nabavna sluz
ba bolj zavzemati in se dosled
neje drlati dobavnih rokov in 
kolicin. 

- Izboljsati moramo sokladi· 
scenje repromateriala, zlasti bla
ga in ogrodja. 

7. Za julij je treba ugotoviti 
moznost za do'bave blaga za iz
voz v Ce5koslohsko. Ce ptedvi
denih kolicin blilga ne bo, Womo 
imeli v avgustu s tirinajstdnevni 

:Zal smo tudi tokrat ponekod naleteli na gluha usesa 
kljub prepricevanjem; zanimivo, da ni bilo odziva prav od 
tam, kjer je bilo v preteklih mesecih pravzaprav najvec pro
blemov (Mineralka, PohiStvo, lverka). Komentar si ustvarite 
sami. 

kolektivni dopust in sicer ad 
16. do vkljucno 27. avgusta. 

8. Na podrocju proizvodnje in 
priprave proizvodnje moramo 
opraviti naslednje naloge: 

- Nepopolno tehnicno doku
mentacijo moramo dopolniti. 

- Blago in ogrodja je treba 
pregledati, preden gredo v pro
izvodnjo, pravocasno zagotoviti 
potrebni repromaterial in izdelke 
pravocasno dati v proizvodnjo. 

- Izdelati moramo boljsi pre
gled izdelave iprena in polyure
tana. 

- Pregledati in prilagoditi je 
treba krojne karte za racional
nejso izrabo blaga in ostalega 
materiala ter prouCiti moznost 
za porabo vecjih ostankov blaga. 

- Delovno discipline moramo 
izboljsati. 

- Izdelati moramo s tranico za 
garniture MOJCA, ki ne bo vee 
vlita iz poliuretana, ker ga pri
manjkuje. 

- Embalazo od ·blaga je po
trebno shranjevati in vracati do
bavitelju. 

- Pregledati je treba normati
ve materiala in dejanske njego
ve izkoristke. 

- Tesneje moramo sodelovati 
z razvojno sluzbo, nabavo in 
prodajo. 

- Material in ostale elemente 
za proizvodnjo bo potrebno raz
kladati same ob vhodnih vratih 
v oddelek polyuretana, zato bo 
potrebno preseliti modelno de
lavnico. 

- Vzdrfevalna skupina mora 
poleti .pregedati in p opraviti za
svetlitev, radiatorske ventile, to
plovode, kompresorsko postajo 
in celotno napeljavo za kompri
miran zrak. 

9. Na podrocju splosnih zadev 
so naslednji ukrepi: 

- Seje organov upravljanja je 
treba temeljiteje pripraviti in 

e TOZD ZAGALNICA 

jih skrajsati, seje druzbeno po
li ticnih organizacij, ce je le rna· 
goce, pa sklicevati izven delovne· 
ga casa. 

- Tocneje in dosled neje rna· 
ramo spremljati bolniski stalei, 
ugotav.Jjati upravicenost in 
ustrezno ukrepati. 

- Zmanjsati moramo rezijski 
material in dnevnice, potovanja 
in prevoze z osebnimi avtorno
bili pa prilagoditi taka, da bodo 
racionalni. 

- Odpraviti moramo korisCe
nje ur, ki se opravijo izven de· 

lovnega casa, posebno vodilnih 
in vodstvenih delavcev. 

- Mladim in novo sprejetim 
delavcem je treba posvetiti vee 
pozornosti in jih vkljuciti v de
lovno okolje, ta:ko da bi se iz
boljsale delovne navade. 

- Omejiti moramo delovanje 
posameznikov, ki vnasajo v ko· 
Iektiv nemir in so lazno soli
darni. 

Na podrocju var ovanja pre· 
mozenja je treba opraviti na
slednje naloge: 

- Varnostnike (vratarje) rna
ramo zadolziti, da delo opravlja· 
jo dosledno po pravilniku in 
sprejeti dodatne notranje ukre· 
pe. 

- Prepreciti je treba vsem ne- ' 
zaposlenim in zaposlenim (razen 
pristojnim po pravilniku) vhod v 
temeljno organizacijo. 

- Veckrat je treba opravljati 
obhode in nadzorovati za·klenje
nost vhodov. 

- Vratarje je treba pouciti o 
nacinu polnjenja baterijskih viii· 
carjev, da jih bodo lahko pri
kljucili za polnjenje v popoldan· 
skem casu. 

- Vratarje je treba seznaniti 
z ukrepanjem ob neurjih in dru· 
gih nara vnih nesrecah. 

J. Gornik 

Proizvodnja nad na·crtovano 
Temeljna organizacija zagalni

ca je v prvem polletju dosegla 
58,8 odstorka letnega p lana pro
izvoch;l.ie, kar predstavlja 
167,583.000 dinarjev. v enoti za
ga so dosegli kar 61,3 odstotka 
plana, ostali dve enoti pa nekaj 
man_i. 

Proh:vodnj a v zagi je v aprilu 
tekla v treh izmenah in ob pro
stili sobotah. Organiziranje tretje 
izmene je zahtevalo tudi vrsto 
prerazporeditev delavcev (tudi v 
okviru deloVUle orga:nizacije), kar 
je povzrocalo precej tezav pri 
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(Nadaljevanje s 4. strani) 
oddaji zaganega lesa in v sami 
proizvodnji. Pomanjkanje delav
cev (mos'kih) je se vedno ob
cutno. 

Za nemoteno oddajo lesa je 
bilo organizirano tudi delo v·seh 
delavcev temeJj,ne organizacije, 
ki delajo v reziji. Za en dan pa 
nam je priskocilo na pomoc tu
di nekaj delavcev iz skupnih 
sluzb. Obcasno je bilo potrebno 
u~taviti eno izmeno v zagi, da 
bi· ·preprecili slrodo, ki bi ·lall'ko 
nasta.la pri odpremi zaganega 
!esa. 

Proizvodnja v ostalih enotah 
je bila ob vsakodnevnih preraz
poreditvah delavcev -motena. 

Vecjega pomanjkanja surovin 
in repromaterialov ni bHo. 

Izdelana je bila tudi analiza 
prisotnosti na delu. Tezave, ki 
se kaiejo v rasti bolniSke
ga staleza. Tako je bilo v nasi 
temeljni organizaciji leta 1981 
zaradi bolniske ·izgubljenih 36.085 
ur, samo v Jetosnjem prvem pol
Ietju pa kar 20.662 ur. Samo
upra·vni organ.i ·so analiza obrav
navali in imenovali komisijo za 
kontrolo, katere naloge so obiski 
de!avcev, ki so na bolovanju. Ce 
delavec ne uposteva predpisane
ga roravljenja, bo komisija pred
Jagala zdra'Vstveni sluroi, da se 
takemu delavcu bolnislci stalez 
prekine. 

Vsaok me-sec nadrohno ugotav
ljamo rezultate, analiziramo delo 
in odpravJjamo tezave. Sedaj 
ugotavljamo, da je rezuJ.tat pr
vega ·polletja <kar ugoden. Delav
ski svet je v zacet:ku leta sprejel 
sklep, da morajo planske naloge 
vsi zapos!Mi izpol.njevati dosled
no in s polno odgovornostjo. De
lavski svet je na svoji pretekli 
seji razpravljal tudi o predlogib 

staba zaposlovanje v zaostrenih 
gospodarskih razmerah in spre
jel vrsto s!ldepov. 

- Povecatri moramo izvoz je
Jovega zaganega lesa za 2.000 iku
bicnih rnetrov (1. ·seja 5-taba 27. 
rnaja; v juniju je hila od 2.000 
realiz.i.rano kornaj 102 kubiena 
metra). 

- Izpad izvoza stolov v Zdru
zene driave Amerike je treha 
nadornestiti z novirn izvoznim 
programom ~seja 27. 5.); •izv02Ili 
oddelek je izpad v celoti pokril 
z novirn proizvodorn za IKEO. 

- Za proizvodni izvozni pro
gram stolarne rnorarno taokoj za
gotoviti 500 kubicnih rnetrov bu
kovih desk .(nakup ali zarne
njava). 

- Kriti.Cno pomajkanje delov
ne sile moramo nujno nadome
stiti s stalnimi -zaposlitvami. 

- V tretjem trimesecju je tre
ba organizirati tretjo izmeno v 
zagi, da bi povecali i-zvoz in zni
zali za:loge hlodovine. 

- Za nernoteno sprotno pro
izvodnjo rnoramo hitreje rese
vati oskrbo z rezervnimi deli 

- Organiz·i'l'ati je treba vecjo 
preventive pri vzddevanju stro
jev. Ok'Vare, ki nastanejo po
poldne, je treha odpra'Viti takoj, 
tudi v nocnem casu. 

- Vsa'ko odstopanje od za
stavljenih nalog v srednjerocnem 
nacrtu lahko povzroci stagna
cijo temeljne orga'llizacije in iz
pad dohodka. 

- Do konca julija mora raz
vojna slu~ba posredovati jasen 
predlog za -si.stem ogrevanja. 

- Vsak na svojem delovnem 
mestu mora z vso odgovornost
jo izpolnjevati naloge in zadol
iitve. 

A. Pisek 

Iz stolarne v temeljni organizaciji ZAGALNICA 

e TOZD GABER 

T ri poglavitne naloge 
Za letos smo si v Gahru za

stavili plan v visini 338 milijo
nov <linarjev. Fizicnega obsega 
proizvodnje nismo povecali, pac 
pa se je -spremenila sestiwa v 
prid draijih elementov. Od tod 
tudi bistveno vecji plan od leta 
1981. 

Doseganje proizvodnega nacrta 
je bilo za prvo leto5nje trime· 
secje ugodno, saj je bilo na di
namiki 25 odstotkov. ze v aprilu 
pa so se pojavile vecje motnje 
v oskrbi z repromateriali, kar 
se j e seveda odrazilo v tern, <la 
plan ni bil dosezen. Seveda pa 
ob tern ne gre zanemariti tudi 
slabosti v organizaciji in upada
nja storilnosti. 

Taksna g1banja so se nadalje
vala tudi v maju in juniju, taka 
da smo polletni plan proizvodnje 
dosegli s 46 odstotki. 

Nizja proizvodnja je bila pred
vsem pri kuhinji BREST 09 za
radi neredne dobave vrat iz ko
operacije. Jasno pa je, da je pri 
vse slabsi preskrbljenosti z re
promateriaii proizvodnja neneh-

no motena in jo prakticno nacr
tujemo za vsak dan posebej, tkar 
vsekakor ne more dati dobrih 
rezultatov. 

Za drugo polletje smo si zasta
vili tri glavne naloge in sicer: 

- povecati izvoz, 
- zagotoviti nemoteno oskrbo 

z domacega trga, 
- zrnanjilati zaloge gotovih iz

delkov in repromateriala. 
Tako srno za drugo polletje 

sprejeli izvozne ohveznosti za tri 
tuje kupce. Program otroiltkih 
postelj je ze utecen, tako da s 
to proizvodnjo ni vecjih tezav. 
Do konca leta jih moramo .izde· 
lati se okrog 3.800. 

Novi kupec je IKEA z 21.000 
garderobnirni omarami in angle
Ski kupec s 5.600 garderobnih 
omar, vendar -zelo zahtevne iz
vedbe. Pri zagotavljanju materi
alov za ta dva programa imamo 
ogrornne tezave, taka da homo 
imeli zelo malo tasa za proiz
vodnjo do prvih odprem. 

Kljub obveznostim za izvoz, 
bomo doinaci trg lahko dokaj 

Proizvod_a hala v TOZD GABER 

nemotC'llo oskrhovali, predvsem 
iz prevelikib zalog in sprotnega 
dokompletiranja manjkajocih ku
hinjskih elementov. Iz tega je 
videti, da bo zaloga gotovih iz
delkov padla na najmanjso moi
ne mero, dodatno a'kcijo pa bo
mo morali izpeljati na .podrocju 
repromaterialov, posebno neido
cih. Dolocene uspehe smo ze do
segli pri znizanju zalog neklocih 
ultra:pasov. 

e TOZD JELKA 

Naj zakljucim: v Gabru homo 
vse sile zdru:lili za i:z:polnitev iz
voznih poslov, proizvodnjo za 
domaci trg pa podredili zahtevi 
za nemoteno odpremo znanim 
kupcern. 

S tern se bodo zaloge zmanj
sale, kar ie v skladu '$ prizade
vanji za izboljsanje Iikvidnostne
g~ st.~nja celotne delovne orga
mzactJe. 

B. Klesnik 

SlabSe od nafrtovanj 
Gospodarjenje v letosnjem pr

vem polletju je bilo slabse kot 
smo predvtdevali z letnim nacr
tom. Najvec tezav je bilo v pro
izvodnji pohistva. Prodaja pro· 
grama KATARINA TK in jedil
nic B 2 in B 3 ni <losegala nacr
tovane, zato smo pripravili za 
proizvodnjo nov nosilni program 
MIRA, ki .naj bi hi! pripravljen 
v aprilu. zaradi pomanjkanja re
promaterialov in zaradi velikih 
tehnoloskih tehv je priS!o · do 
kasnitve pri izdelavi tega progra
ma, taka da je bil v prodaji sele 
v juniju. 

To je imelo za posledico kopi
cenje -zalog ter s tern vezavo 
obratnih sredstev in slaho pro
dajo, zlasti v maju in juniju. 
Ocenjujemo, da se bo stanje v 
prihodnjih mesecih izboljsalo in 
bo prodaja dosegla nacrtovano 
vrednost. 

- v proizvodnji je bilo vee 
zahtevnejsih nalogov, ki smo jih 
uvajali istocasno. 
· - Povecal se je delez rocnega 
del a pri neka terih izdelkih za 
izvoz in za kooperacijo. 

- Velik delez holniskega sta
leza. 

Pojavile so se rnanjse se
rije. 

Pri posarneznih delih so 
se pojavila ozka grla. 

Vse to je vplivalo na manjso 
produktivnost in na vecji delez 
izmeta. 

Za izholjsanje stanja na pod
rocju proizvodnje smo sprejeli 
nekatere ukrepe, ki naj pripo
mor~jo, da bi letni plan izpolni
li. 

e TOZD PRODAJA 

- Dobava celotne fronte MI
RA iz kooperacije. 

- Povecanje pretocnosti serij 
z boljso organizacijo proizvod
nje in z vecjim prizadevanjem 
operativnega kadra. 

- Odpravljanje ozkih grl s 
troizmenskim delom in delom ob 
sobotah. 

- Vecje prizadevanje in sode
lovanje priprave dela in proiz
vodnje. 

- ltboljsanje delovne disci
pline ·ln izrabe delovnega casa. 

- · Izboljsanje kvalitete oprav
ljenih del. 

Dodatne napore bi b ilo po
trebno v.Joziti tudi za zagotovitev 
dodatnih izvoznih poslov, ker je 
nacrtovani izvoz pokrit z narocili 
72 odstotno. S povecanim izvo
zom bi tudi zmanjsali pritisk na 
zaloge in s tern izholjsali likvid
nost. 

Stanje na podrocju zaganega 
lesa je nekoliko ugodnejse. Pro
izvodnja je potekala do konca 
rnaja v dveh, potem pa v treh 
izmenah. Za troizmensko ohrato
vanje smo se odlocili zaradi ve
likih kolicin hukovine, ki jo je 
bilo potrebno v najkrajsem casu 
razrezati, poleg tega pa so bile 
zaradi veli1kega dovoza hlodovine 
tezave s prostorom. V tej enoti 
je hil plan <losezen v visini 76,5 
odstotka. Zaradi velikih kolicin, 
zlasti drobne ohlovine, homo de
lo v treh izmenah se nadalje
vali. 

S tern bomo tudi delno nado
mestili izpad proizvodnje pohiS
tva. Glavne naloge, ki nas ca:ka
jo pri proizvodnji zaganega lesa, 
bi bile: 

- izholjsanje sortiranja hlodo
vine po dehelinskih razredih in 
s tern izboljsanje izkoriscanja, 

- delez izvoza faganega lesa 
je potrebno povecati, s tern da 
bomo razrez .prilagodili sorti
mentom, ki jih borno lahko iz
vozili. 

V drugem polletju ·se bomo 
.srecevali se z dodatnimi tezava
mi zaradi zmanjsevanja razpola
galne pravice z devizami in sla
hega likvidnostnega stanja, kar 
ho se povecalo tezave ·pri poslo
vanju. Zaradi tega se bomo mo
rali prav vsi delavci, vsak na 
svojem delovnem mestu potru
diti, da bo vsak ·kvalitetno in 
pravocasno opravljal dela in na
loge, ki so mu zaupane. Le tako 
borno izpolnili plan, ki smo si 
ga zadali na zacetku leta in kon
cali poslovno leta brez izgube. 

A. Skrabec 

Naslednji velik problem, da 
nismo dosegli nacrtovane proiz
vodnje pohistva, ki je dosegla 
33,2 odstotka letnega plana. Te· 
mu je 'krivih precej vzrokov: 

- V proizvodnji smo uvajali 
nov program MIRA, kjer so bile 
veliike tezave pri povrsinski ob
delavi bele fronte. Pri tern se je 
pojavilo 1udi do 50 odstotkov 
popravil. 

V okviru prifakovanj 
- Teiave so bile z oskrbo z 

nekaterimi repromateriali kot so 
okovje za it<dilne rnize MIRA, 
povrsinski ml;lteriali in ostalo. 

,-
. ~. 

Zaga na JELKI 

Osnovna znacilnost letosnje 
prodaje na domacem trgu je, da 
k.ljub zaostrenim gospodarskim 
gibanjem ni bila pod nacrtova
no, da v vecini temeljnih orga
nizacij zaloge niso narascale, v 
nekaterih so se celo zniZevale. 
Predvidevarno pa, da se bo polo
zaj na domacem trgu zaostril, 

ker se neugodna gospodarska gi
banja nadaljujejo: 

- visoka rast cen, ki zmanj· 
suje kupno moe, 

- se naprej padec realnih 
osebnih dohodkov, 

- neugodna ·kreditna politika 
(50 odstotni polog), 

- zastoj v stanovanjski ~rad
nji, ki je eden od poglav1tnih 
dejavnikov za vecjo prodajo po
hiStva. 

Poleg omenjenih zunanjih de
javnikov pa na manjso prodajo 
vplivajo tudi nasa pocasnost p ri 
menjavi proizvodnih programov, 
toga prilagodljivost temeljnih or
ganizacij zahtevam trga, se ved
no se pojavlja nekompletnost 
in se vedno je netocna in slaha 
odprema. 

V celotnem Brestu, posebno pa 
v temeljni organizaciji Prodaja 
je bilo sprejetih vrsta ukrepov, 
od katerih so nekateri ze uresni
ceni, nekateri pa so v uresni
cevanju. Mislirn, da je v veliki 
meri odvisno od nas samib, ka
ko bomo v tern te~kem polo· 
zaju dosegli zastavljene cilje. 
osnovne znacilnosti prodaje po
h istva in prodaje prirnarnih iz
delkov pa so: 
(Nadaljevanje na 6. strani) 

.. - - - ·- - -- - - - -· -··-- --------~-
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V okviru priCakovanj 
(Nadaljevanje s 5. strani) 

PRODAJA POHISTVA 
Poudariti je potrebno, da ima

mo trenutno razmeroma dobre 
programe kuhinj in tapetniskih 
izdelkov, da pa s p loskovnimi 
programi ne moremo ·biti .zado
voljni. Predvsem je trg zelo sla
bo sprejel program 3 X 3. Vzro
ke, da programa, ki je bil v 
pripravah zelo dobro ocenjen, 
kupci niso sprejeli , smo z!drufili 
v stiri osnovne ugotovitve in sicer, 
da barva ni v skladu z ok:usom 
jugoslovanskega kupca, da je pro
gram prevec zaprt, da ima pro
dajna fronta sistem preveli'kih 
vrat in visoka <:ena. Poudariti je 
potrebno, ·da si intenzivno pri
zadevamo, da bi vse to odpra
vili. 

V prodaji imamo tudi nov 
program MlHA, za katerega pa se 
ne moremo dati ocene o njegovi 
prodajnosti. Za dopolnitev in za
radi zaostrenega opolozaja pri 
uvozu repromaterialov, smo v 
proizvodnjo dali nov program 

e TOZD MASIVA 

MAJA, ki je zvecine na osnovi 
domacih materialov. 

PRODAJA PRIMARNIH IZDEL
KOV 

Prodaja primarnih izdelkov je 
tekla v gla vnem po planu, razen 
pri oplemeniteni iverki, kjer so 
bile tezave z n abavo folije. Iver
ke smo prodajali na osnovi sa
moupravnega sporazuma o skup
nem prihodku podpisnikom spo
razuma. 

Prodaja Negor plosc se je gi
bala v okviru sanacijs-kega pro
grama. Pri tern je potre'bno po
udariti, da se ze -ka:lejo uspehi 
intenzivnega dela pri obdelavi 
trga. Prodaja zaganega lesa je 
bila brez vecjih tezav, ceprav se 
v zadnjem casu povprasevanje 
zmanj suje. 

Ob tern je p otrebno poudariti, 
da moramo dosledno spostovati 
sprejete dogovore, biti dosledni 
in si kar najbolj prizadevati, da 
bomo dosegli zastavljene cilje. 

S. Zidar 

Prizadevanja za izvoz 
Nekoliko tel!ko je s.redi julija 

pisati oceno o gospodarjenju v 
prvi ·polovici leta, •ker se niso 
znani vsi podatki oziroma vse 
s tevilke o vseh gospodarskih •ka
zalcih. Kljurb temu born p osku
sal oblikovati okvirno oceno. 

Obseg proizvodnje je dosezen 
s 47 odstotki, kar je tri odstotke 
pod p lanom. Obseg proizvodnje 
za izvoz smo dosegli s 56,5 od
stotka in j e 6,5 odstotka na d 
planom. Ze ti skromni poda1lki 
kazejo na to, da smo s i z vsemi 
silami prizadevaE za p r oizvod
njo za izvoz in -so zato financni 
rezultati nekoli'ko slabsi. V pro
izvodnjo .smo dali veHko novih 
izde l•kO'V, ki jih nismo imeli za
jetih v letnem planu, zato ·so tu
di nastala ta odstopanja. 

Za naso temeljno organizacijo 
lahko .ugotavljam, da je pravza
prav ze vrsto let nazaj delala 
predvsem majlme serije in ji 
sedanji nacin dela ni -kaksna po
sebna novos t. Seveda to ne po
m eni, da ne bi mogli delati se 
bolje. Tr.udili smo se in se bo
mo do ·konca -leta se bolj, da -bi 
dosegli letosnji !plan izvoza. Zato 
smo organizirali delo v pr oizvod
nji tako, da smo s ·prerazpore
dit vijo delavcev med odde}ki, s 
pomocjo dela rezijskih delavcev 
ter dela ob sobotah in .ponoCi 
uspeli zadovoljiti potrebe kup
cev. 

Kar se tice dodatnih ukrepov 
v nasi temeljni organizaciji v 
zozenih pogojih gospodarjenja, 
bi rad povedal, da brez vsaj n aj
bolj nujnih naloib bistvenega 
koraka naprej ne bomo storili. 
Pri •tern mislim p redvsem n a 
znizanj e zalog surovin in r epr o· 
materialov. Zavedamo se, da 
imamo veli-ke zaloge :laganega 
lesa, ki obi jih radi zmanjsali z 
vecjimi kapacitetami s us ilnic. v 

ta namen smo pripravili pred
log za izgradnjo kondenzacij
skih susilnic. Skrajni cas je 
namrec, da dosezemo bolj toeno 
susenje, saj bomo s icer izgubili 
kora-k z ostalimi proizvajalci. Vsi 
pr oizvajalci se trudimo, da bi 
delali izdelke z visjo stopnjo 
obdelave, ta pa je pogojena z 
osnovo vse tehnologije lesa, z 
dobro posuseno surovino. Pod 
dobro posuseno ·surovino pa ra
zumemo izenaceno vlago v vsem 
prerezu lesa. 

Lahko •bi nastevali tudi vse 
ostale ukrepe, vendar bi rad sa
roo na kratlko .povedal, da ima
mo vebk del vsega tega zapi<sa
nega v samoupravnih ·s.poraz.u
mih, le da to v vsa.kdanjem Ziv
ljenju najveckrat spregledamo. 

Prav na -tern podrocju -bomo 
zaceli delovati bolj neposredno 
in zivljenj-sko; nacelnosti je bi:l.o 
do sedaj prevec in nam ni pri
nesla pravih uspehov. Na kratko 
povedano, t o pomeni, da bo mo
ralo biti naroceno delo oprav
ljeno do roka, za .katerega se 
sporazumemo. Trdono sem pre
prican, da imamo za to prav 
vse pogoje, le bolje je potrebno 
izkoristiti delovni cas. Nepresta
no nam mora biti pred ocmi, da 
nam sedanje delo ni dalo kaks
nih •posebnoih uspehov in zato 
moramo delovne navade spremi
njati, kar se posebej velja za 
odgovorna dela in opravila. 

Res je sedanji gospodarski po
lozaj teza-k, vendar ni treba obu
pati, pac pa ~e bolj zavihati ro
kave in poprijeti za delo. Le ta
ko bomo premagali sedanje te
zave, za katere se pra<vZaprav 
lahko vprasamo, ce sploh so 
te:lave, saj zaenkrat se vse tece. 

Pa veselo na delo! 
M. Kus ic 

LETOSNJI PROGRAM ZELSKIH VECEROV 
Petek, 20. avgusta ob 19. uri - Zelse - LJUBLJANSKI 

BAROCNI TRIO 
Petek, 27. avgusta ob 19. uri - Zelse - vel:er samospevov 

- MITJA GREGO RAe - tenor, JENKO NOVAK - kitara 
Petek, 3. septembra ob 19. uri - zege - SLOVENSKI 

OKTET 
Petek, 10. septembra ob 19. uri - cerkev v Cerknici -

HUBERT BERGANT- orgle, STANKO ARNOLD - trobenta, 
ANTON GReAR - trobenta. 

Vstopnice po 70 dinarjev je mogoce kupiti pri zvezi kul
turnih organizacij Cerknica, Gerbiceva 32 ali uro pred p ri· 
cetkom posameznih koncertov. 

Iz centralnega sklallica gotovih izdelkov 

Po uspelem referendumu 
S posebno stevilko Informa

torja smo bili v prvih dneh ju
lija obvesceni o uspesnem izi. 
du glasovanja na referendumu 
o spremembah samoupravnega 
sporazuma o skupnih osnovah 
in merilih za pridobivanje in 
razporejanje dohodka. 

Z glasovanjem smo potrdili, da 
z veliko vecino sprejemamo no
vi sistem vrednotenja in da smo 
se po vecletnih prizadevanjih le 
uspeli dogovoriti za enoten si· 
stem nagrajevanja. Dosti je bilo 
treba strokovnega in politicnega 
dela, da smo ta cilj dosegli. 
Prav je, da se ob tej prilo:ino
sti zahvalimo vsem, ki so pri 
tern sodelovali. 

Ze v javni razpravi smo go
vorili, kaj vse je se potrebno, 
da homo uveljavili novi sistem. 
Naj ome.nim samo nekatere na
loge in postopke, ki jib bomo 
morali opraviti v prihodnjih me
secib. 

Do zacetka avgusta bodo de
lavski sveti vseh temeljnih or· 
ganizacij in skupnih dejavnosti 
sprejemali razvide del in nalog 
z vsemi opisi. Sledilo bo ocenje
vanje vseh del in nalog. To na
logo bo opravila strokovna slui-

ba za oblikovanje dela in casa 
ob sodelovanju strokovne komi· 
sije. Sveti za osebne dohodke 
bodo po poprejsnji j avni raz
pravi sprejemali ocenitve. Ko 
bodo ocenitve sprejete, pa bodo 
QStrezni organi dolocili osnove 
osebnega dohodka za vsak:ega de
lavca. Vzporedno s tern bo po
trebno uskladiti vsa meriia (nor
me, normative, cenike in dru
go) z no vim sistemom vredno
tenja. 

Delavski svet delovne organi· 
zacije bo ob devetmesecnem ob
racunu n a osnovi rezultatov go
spodarjenja dolocil datum pre
hoda na novi slstem. 

Pred nami so torej se zahtev
ne naloge za uveljavitev novega 
sistema. Vsak: nosilec naloge bo 
moral v opredeljenem roku 
opraviti svoje delo, da bomo 
lahko cimprej presli na novi si
stem. 

Ob tern pa n aj poudarim, da 
moramo uresniciti tudi ukrepe 
za boljse gospodarjenje, ki smo 
jib sprejeli letos, kajti od dose
zenega dohodka bodo odvisni 
tudi nasi osebni dohodki. 

J. Hren 

Glasovalno mesto v TOZD Pohistvo 

S premogom velike tezave! 
BOMO USPELI DOBITI DOVOLJ PREMOGA ZA NASE DELAVCE? 

Preskrba nasih delavcev s premogom je letos zaskrbljujoca. Tudi 
v preteklih letih premoga nl bilo v izobilju, toda vedno smo uspeli 
do zime le zadovoljiti vse potrebe. 

Letos smo ga pri Kur ivoprodaji Ljubljana n arocili 2200 ton in 
bi po dogovorjenl mesecni dobavi morali do konca julija prejeti 
vso kolicino. Zelje pa so seveda eno, grenka r esnicnost pa drugo. 
Tako smo do sedaj uspeli razpeljati delavcem le 607 ton llgnita. 

Premoga za siroko potrosnjo na sploh primanjkuje in nimamo 
upanja, da bomo v naslednjih m esecih uspeli nadomestiti zaosta
nek. Zaradi tega tudi dobavljamo polovicno kolicino tistim, ki ima
jo svoja narocila vecja kot stiri tone. 

--zato priporocamo vsem, ki premoga se niso prejeli, ali pa so ga 
ze in ga imajo premalo, da se poskllSajo bolj kot doslej oskrbeti 
z drvmi. Da nas ne bi pozimi zeblo! 

P. Kovsca 

BRESTOV OBZORNIK 

POL LET A J E ZA NAMI 

Potitnisko delo 
Tudi med letosnjimi pocitnica· 

mi prihajajo mladi iz sol na ob
vezno poCitnisko delo ali .bolje, 
na poCitnisko pra-kso, kot smo jo 
doslej imenovali. Ta obveznost 
lahko izvira iz solskega progra
rna ali iz stipendijskega raz· 
merja. 

v s tarem solskem sistemu je 
b ila vsebina pocitniske prakse 
dolocena s solskim programom 
za vsako leto posebej, tako da 
je bila praksa povezana z ob· 
ravnavano snovjo v soli. Zivlje· 
nje pa je pokazalo, da delovne 
organizacije vse bolj razporejajo 
ucence na delo v proizvodnjo, 
tudi na taksna dela, ki niso po· 
vezana s solskim programom. 

z novim solskim sistemom 
smo se lotili tega '-lprasanja dru· 
gace. Z vzgojno izobrazevalnim 
programom doloeeni stik s kas
nej~im delom se je prenesel v 
aktivni solsoki eas, med 1. sep
tembrom in 30. junijem. Za vsa· 
ko leto je vsebina proizvodnega 
dela oziroma delovne p rakse na· 
tancno -dolocena v trajanju od 
dveh do stirih tednov v posa
meznem letu . Ucenci bodo v 
manjsih skupinah prihajali v 
delovne organizacije na vn aprej 
dolocena dela oziroma naloge. 
Pri tern je treba poudariti, da 
mora delovna organizacija prl· 
praviti spisek del za posamezno 
leto in smer izobra:levanja se 
pred prihodom ucencev in da jib 
na ta dela lahko razporej a le 
odgovoma oseba - izvajalec 
proizvodnega dela. 

v pocitniskem casu pa bodo 
ucenci prihajali na delo tudi na 
podlagi zahtev stipenditorja in 
je od s tipenditorja odvisno, na 
katera dela jih bo r azporedil. 
Tako sta se razvila dva pojma: 
proizvodno delo oziroma delovna 
praksa in pocitnisko delo. 

Letos je ze priSlo na ·pocitni· 
sko delo 25 ucencev u smerjene
ga izobrazevanja - Brestovih 
stipendistov. Skupaj z ost alirni 
pa bo kar 84 mladih predvsem 
v j ulij u opravljalo razlicna dela. 

Mesec avgust pa so si mladi 
zvecine rezervirali za vsaj malo 
oddiha pred novimi nalogami, 
ki jih cakajo v novem solskem 
letu. 

Proizvodno 
delo uspelo 

F. Tursic 

Z novimi izobra:levalnimi prO· 
gram i je za ucence vseh smeri 
solanja za vsako leto doloceno 
tudi dvotedensko p roizvodno 
delo. 

Brest je letos sprejel 52 ucen· 
cev iz prvih letnikov in sicer: 
iz lesarstva 30, iz naravoslov·no· 
matematicne usmeritve 3, iz ·ke· 
mijske usmeritve 4 in iz po· 
slovno-financne usmeritve 15. 

Za ucence smo imeli v delov· 
ni organizaciji ze poprej pri
pravljene programe, v katerih 
ni bilo teZkih fizicnih del. Ucen· 
ci so se lotili obveznosti z vso 
resnostjo, kar ka:le, da mladina 
sprejema proizvodno delo kot 
nujen in potreben del izobra:le· 
valnega procesa. Glede na 
uspesnost je bilo kar 28 ucencev 
ocenjenih zelo uspesno, ostalih 
24 pa uspesno. Tudi v temeljnih 
organizacijah so u godno ocenili 
to obliko dela. 

Seveda pa so se pojavfjale 
tudi nekatere tezave; na primer 
takrat, ko je bilo doloceno delo 
koncano in je bilo potrebno raz· 
porediti ·ucence na druga deJa, 
izvajalec proizvodnega dela .pa 
ni bil orisoten. 

V prihodnje bo potrebno vse 
odde}kovodje podrobneje sezna· 
niti, kaj in kje lahko deJa uce
nec, sa i bo mogoce edino tako 
prepreciti morebitne nesrece pri 
delu. 

V. Lavric 
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BRESTOV OBZORNIK 

~ragocena priznanja ob dnevu vstaje 
Tudi ob letosnjem dnevu vstaje slovenskega naroda so bila po

deljena priznanja posameznikom in organizacijam, priznanja, s 
katerimi naj bi spodbujali ohranjaje in utrjevanje tradicij narod
noosvobodilnega boja in obenem krepili splosno narodno zavest o 
veli~ini nase revolucije. 

Med sedmlmi dobitniki najvisjib priznanj - NAGRADE VSTAJE 
SLOVENSKEGA NARODA je tudi UREDNISKI ODBOR drugega 
zvezka NOTRANJSKIH LISTOV. V kratki obrazlozitvi nagrade je 
re~no: 

•Drugi zvezek zbornika je bil objavljen ob 40-Ietnici vstaje slo-
venskega naroda, obravnava pa predvsem prvo leto organiziranega 

I 
odpora na ozemlju sedanje cerkniske obcine, deloma pa tudi na 
sirsem notranjskem obmocju in na sosednjem prezidanskem ozem
lju. Vecino clankov so napisali nekdanji borci in aktivisti, znani 
in manj znani, s svojim osebnim pricevanjem pa veliko prispevali 
k :llahtnosti knjige. Predvsem pa zbomik odlikujejo trezno oce-

1 

njevanje dogodkov, pristno zgodovinsko ozracje in njegovo temelj
no lzrocilo, da ni velikih in malih borcev, pac pa je ljudstvo tisto, 
ld je vstalo, se bojevalo in zmagalo.« 

I 

I 
Vsekakor je ta nagrada dragoceno priznanje dosedanjemu delu 

uredniskega odbora, ki pa obenem spodbuja in zavezuje k prihod
njemu delu. 

Med pribliZno sedemdesetimi posamezniki in organizacijami pa je 
PLAKETO ZVEZE ZDRUtENJ BORCEV NOV JUGOSLAVIJE ZA 
LETO 1982 dobila tudi KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZZB NOV 
LOSKA DOLINA za svoje aktivno in vsestransko delo ter za plod
no sodelovanje z drugimi druibeno-politicnimi organizacijami. I PLAKETE ZVEZE REZERVNIH VOJASKIH STARESIN so do
bile partizanske enote, ki so bile ustanovljene leta 1942, med njimi 
ludi LOSKI in NOTRANJSKI ODRED. 

~ ~~~!J•I~~O~:~~~~~j~ro~~~~~~=., ... nm 
na Brestu postalo ze tradicio- delavce. Sistem je pravicnejsi od 

I nalno. Vsako leto pride nanj sedanjib, ki jib imamo na Bre
kar lepo stevilo borcev. Letos stu kar nekaj, zato bo vzpodbu
so se zbrali 2. julija v cerlmi- dil zaposlene, saj bodo dosled-

1
. !ld delavski restavraciji. Okoli neje nagrajevani po vlozenem 
, ISO borcev je priSlo na sreca- delu. 

nje, kar pomeni, da s tern tudi Ob koncu slavnostnega dela 
oa Brestu negujemo in nadalju- srecanja je borce pozdravil se 
jemo tradicije narodnoosvobodil- predsednik ZZB NOV obcine 
nega boja. Cerlmica Joze Telic. 

Rdeci nagelj na prsib nekda- Za spomin na to srecanje so 
njih borcev je simboliziral po- prisotni tudi Ietos dobili knjige 
membnost in svecanost srecanja. s partizansko tematiko in II. 
Tudi kulturni program, ki ga je zvezek Notranjskih Iistov. Po 
pripravilo pevsko drustvo Tabor, pogostitvi pa so se nasli skupaj 

I je izzvenel slovesno, zlasti z le- borci, ki imajo veselje do petja 
po partizansko pesmijo. in so kot v tistih revolucionar

Srecanje je zacel predsednik nih casib zapeli pesem, ki je po-
slndikalne konference Bresta nosno odmevala nazaj v zgodo
Darko tnidarsic, slavnostni go- vinski trenutek, v zmago revo
vomik pa je bil Igor Gornik, lucije. 
predsednik delavskega sveta de
lovne organizacije. 

Glavni direktor Tone Krasevec 
je prisotne semanil z gospodar
skimi razmerami na Brestu, v 
driavi in v svetu. Vse prevec 
srno se zadolZevali, je dejal, ker 
smo zeleli izsiliti napredek; se
daj pa je prise! cas, da dolgove 
vra~amo. Ce nas na Brestu ne 
bi pestili zadolZenost in slaba 
likvidnost. bi bili skoraj za go
tovo osebni dohodki znatno vec
ji. Vee milijard starib dinarjev 
moramo letno placevati samo 
za obresti od najetib kreditov. 
Na Brestu smo sprejeli stevilne 
ukrepe za premostitev teZkib go
spodarskib razmer. Ukrepi za
vezujejo vse zaposlene , zlasti pa 
delavce na vodstvenih in vodil
nih mestih, da jib dosledno in 
odgovorno izpolnjujejo. Samo-

1 

upravljanje moramo se bolj raz
viti, saj je to pogoj za dobro 
gospodarjenje. 

Na referendumu · je bil sprejet 

J. Klanear 
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Stipendije za Brestove kadrovske potrebe 
Kadrovske stipendije iz leta v leto vse bolj odrafajo kadrovske 

potrebe delovnih organizacij. Ce smo v prej~njih letih se razpi
sovali kadrovske ~tipendije predvsem za lesne, strojne, elektro in 
ekonomske tehnike, ker se je tako odlocala mladina, in smo jib s 
kadrovskimi stipendijami le sledili, tega nismo tako storili letos. 

Prijave za stipendije na viso
kih solah so vee ali manj 
ustrezne nasemu razpisu. Pode
ljene so bile stipendije za lesno, 
strojno, elektro in .k:emijsko 
s troko ter za racunalnistvo. Iz
jema so vloge za razpisano sti
pendijo za studij arhitekture. Iz 
raznih koncev Slovenije je pri
spelo kar 6 prijav. Svet za 'ka
dre je odlocanje 0 tej stipendiji 
odlozil na september, ko bodo 
znani tudi rezultati sprejemnih 
izpitov na tej soli. 

Na srednji stopnji smo razpi
sali le tiste stipendije, ·ki jih v 
nasih temeljnih organizacijah 
tudi potrebujemo. To so pro
grami: obdelovalec lesa, lesar in 
lesar ~irokega profila, manj pa 
tudi kovinar, vzdrzevalec in 
upravljalec strojev ter elektrikar
energetik. Da bi mladino vzpod
budili, naj bi se v vecjem s te
vilu odlocala za lesarske poklice, 
smo ~tipendijo povecali za 200 
tock kot dodatek za ta poklic. 
V denarnici to predstavlja v Je
tu 1981 926 dinarjev oziroma sku
paj 3.148 dinarjev za prvi letnik 
usmerjenega izobrazevanja. Kljub 
temu pa se mladina iz osnovnih 
~ol se vedno odloca za klasicne 
poklice. 

Lani se je vkljucilo v lesarske 
oddelke v Postojni iz cerkniSke 
obcine 21 ucencev za program 
lesar-sirokega profila in lesar
tehnik. Letos smo pricakovali 
vecj i odziv mladih, pa ni bilo 
tako. Doslej je prispelo 16 vlog 
za lesarske stipendije, od tega 
~tiri za program lesar-tehnik. Se 
najvec je prijav iz Laske doline, 
od koder se je prijavilo 7 ucen
cev, predvsem z zakljucenim do
brim uspehom; m ed njimi je 
eden odlicnjak. To kaze, da je 
bilo poklicno usmerjanje v tej 
dolini uspesno. 

Iz osnovne sole Cerknica je 8 
prijav, zvecine z zadostnim uspe
hom. Glede na skupno steVllO 
ucencev pa je to odlocno pre
malo. Ena prijava je iz osnovne 
sole Rakek, nobene pa ni iz 
osnovnih sol Grahovo in Nova 
vas. 

Kje so mozni vzroki za tako 
nizek odziv? 

Prav gotovo je za tak~ne po
klicne odlocitve glavni razlog niz
ko vrednotenje dela oziroma niz
ko vrednotenje znanja. OCiten je 
tudi vpliv ·starsev, ki se kaze v 
tern, da svetujejo svojim otro
kom, naj si izberejo drug poklic, 
samo tega ne, ki ga sami oprav
ljajo. Tako imamo precej prijav 
otrok, katerih starsi so zaposle
ni drugod (Kovinoplastika), pri
jav star5ev, zaposlenih na Ere
stu pa skorajda ni. Menim, da 
je eden moznih vzrokov tudi ne
poznavanje sistema usmerjenega 
izobrazevanja in moznosti za 
kasnejse izobrazevanje bodisi iz 
dela ali ob delu. Poznamo nam
rec celo vrsto zelo uspesnih ka
drov, ki so se izobrazevali z de
lorn ali ob delu. Tern zaupamo, 
ker poznamo njihove delovne na
vade. 

Se vedno prevladuje mnenje, 
naj mlad clovek ~tudira cimvisje 
po izobra:Zevalnem klinu in za 
vsako ceno, kasneje pa si bo ze 
nasel delo. Mislim, da je to na
pak. Najprej bi si morali izbrati 
delo, ki ga zelimo v zivljenju 
opravljati in pri tern upostevati 
moznosti za kasnej~e zaposlitve. 
Sele po tej odlocitvi naj si izbe-

remo pot izobrazevanja. Lahko 
si samo predstavljamo razocara
nje mladih, ko po koncanem iz
obraievanju ne dobijo dela, za 
katerega so se usposabljali. Za 
dru~bo pa pomeni to zgreseno 
nalozbo, izgubljen cas in enega 
nezadovoljneza vee. F. Tursic 

NASI LJUDJE 
Miika Kebe je ta mesec zaslu

zeno odsla v pokoj. Po svojem 
delovnem staiu se uvrsca med 
najstarejse delavce Bresta. Celih 
petintrideset let je zdruzevala 
delo v nasi delovni organizaciji 
oziroma v temeljni organizaciji 
Pohistvo. 

Obiskali smo jo na domu in 
se z njo pogovarjali o tern, kako 
dozivlja prve tedne upokojitve. 
Verno namrec, da toliko let dela 
zapusti v cloveku svojstven pe
cat, v katerem se izoblikuje ta 
osebnost in nacin zivljenja v ko
lektivu in v zasebnosti . 

Vsa razgreta od gospodinjenja 
je prisla odpirat vhodna vrata. 
Ker je bil prisoten tudi nas fo
tograf, je takoj dojela, cemu ne
naden obisk. »Nic kaj rada ne 
bi bila v casopisu,« je pripom
nila, a ze je naju ljubeznivo 
povabila v stanovanje in bila 
pripravljena na razgovor. 

»Sestnajst let mi je bilo, ko 
sem prisla iz rojstne vasi zu
peno delat na Krajcovo hgo. 
To je bilo v maju 1947. leta.« 

MHka se je v 'petclanski dru.Zi
ni rodHa kot rprvi otrok. Tisto 
malo zemlje je bilo premalo za 
preZivljanje tako stevilne dru
zine, zato je bilo treba cimprej 
poiskati delo in zaslu.Zek. 

Na Krajcovi zagi sem delala 
to, kar so delali tudi moski. 

Zlagala sem deske, v gozdu po
dirala drevje; tako smo si nam
rec oskrbovali hlodovino za rez
njo. Vcasib, •ko je zmanJkalo 
dela na zagi, smo morali na 
delo v Losko dolino na zago 
Marof. Po stirih letih dela na 
zagi sem bila preme5cena v za
bojarno, nato pa delala v fur
nirnici, pri pleskanju kredenc 
in opravljala se druga dela na 
podrocju tovarne. Vee let sem· 
delala v momazi, od koder sem 
odsla tudi v pokoj. 

Seveda sem sodelovala tudi v 
samoupravnih organih. Res pa 
je, da sem bila· ·bolj aktivna v 
prvih letih po uvedbi samouprav
ljanja, saj sem v zadnjem casu 
nekako zavestno prepuscala de
lovanje na tern podrocju mlaj
sim ·delavcem.« 

0 tezkih pogojih, v 'katerih 
je morala delati in so jo sprem
ljali v nasih razvojnih letih, ni 
hotela govoriti. Rekla je le, da 
je bilo 0 tem ze toliko napisa
nega in povedanega, da za mlaj
so generacijo delavcev to ni vee 
novost ali ·kaksna posebna za
nimivost. 

»Prve upokojenske dni mi je 
bilo res dolgcas, pa ne tollko 
zaradi dela, pac pa zaradi .sode-. 
lavcev, s katerimi sem se lepo 
razumela. Zaupali smo si teza
ve, se tolazili in vzpodbujali. Ko 
born sedanje upokojensko :li:v· 
Jjenje pritagodila novim razme
ram, pa bo zopet vse normalno 
steklo. Po drugi strani pa roo
ram povedati, da imam kar ve
liko dela z gospodinjstvom, z 
u rej anjem vrta, rada nabiram 
gobe in druga zeliSca, s1a born 
na dopust na morje, tako da ne 
bo tezav s casom.« 

Ob koncu obiska ni pozabila 
sporociti prisrcnih pozdravov 
vsem delavcem temeljne organi
zacije Pohistvo in predvsem de
lavcem iz montaze. Pohvalila se 
je s stevilnimi darili, ki jih je 
dobila od sodelavcev, ko je od
hajala v pokoj in ki ji bodo 
dragocen spomin. 

Tudi mi smo Milki cestitali 
ter se ji zahvalili za njen pri
spevek k razvoju Bresta in za 
njeno petintridesetletno delo. 

J.' Klancar· · · 

Kratke novice 
Drustvo likovnih samorastnikov iz Ljubljane je v sodelovanju z 

likovno skupino zveze kulturnih organizacij Cerknica v pocastitev 
pokojnega Lojzeta Perka priredilo v nasem malem mestu prvo 
MINI EXTEMPOREAM. 

Svoja dela so razstavili v prostoru blagovnice v avli nasproti 
banke. Od trinajstih udelezencev in pobudnikov te razstave sta 
od enajstih likovnih samorastnikov, kolikor jib premore na~a ob-. 
cina, s voja dela razstavila le dva, Mirko Jadric in Darja Stefancic, 
ki se po svojih moceh trudita, da bi to podrocje umetnosti v na
sem kraju bolj za:Zivelo in imelo vee pomoci. 

* 
Na peti skupscini avto moto drustva Cerknica so delegati izvolili 

nov izvrsni in nadzorni odbor. Izvr5ni odbor ima 13 clanov. Za pred
sednika je bil izvoljen Peter Kranjc, za njegovega namestnika pa 
Franc Kovacic. Tajniske rposle bo opravljal Dominik Zabukovec, 
gospodarske pa Marjan Sega. Za nadzor bodo skrbeli Franc Al-
breht, Marinka Kralj in Joze Sepec. 

nov sistem za vrednotenje del in Prisrcno srecanje borcev na Brestu 

Novoizvoljeni izvrsi odbor je na svoji drugi seji med bstalim 
imenoval komisije za posamezna podrocja dela in sicer: Komisij'o 
za organizacijo in clanstvo, za vzgojo in varnost v cestnem .pro
metu, sportno komisijo, gospodarsko, financno, disciplinsko in ko
misijo za osebne dohodke. S . Bogovcic 

----- - - ---- - - . ~- ---·-·-·· 



-

8 

Iz drugih lesarskih kolekti vov 
LESNINO je obiskala kitajska 

gospodarska delegacija mmiStr 
stva lahke industrije. Lesnina 
namrec nacrtuje na Kitajskem 
postavitev tovarne ·stolov z let
no proizvodnjo 150.000 stolov. 
Narocilo zajema vse od trine 
raziskave in usmeritve proizvod
nega programa, do tehnologije, 
proizvodnega znanja, dobave 
strojev, vodenja montaie celot
ne opreme, do uvedbe poskusne 
proizvodnje in predaje tovarne 
narocniku. Dogovorili so se tudi 
o poslovno tehnicnem sodelova
nju pri posodabljanju lesnopre
delovalne industrije na Kitaj
skem. 

Julija je JAVOR odprl v po
stojnski industrijski coni novo 
tovarno opaznih plosc. V njej 
bodo letno izdelali 300.000 kva
dratnih metrov plosc, od tega pa 
jih bodo 80 odstot:kov izvozili na 
konvertibilno triisce, kar pred
stavlja okrog 2,5 milijona dolar
jev letno. Odlocitvi o novi to
varni so botrovale kolicine su
rovin, ki jih imajo na voljo ter 
Javorovo triisce v Italiji in Svi
ci. Vrednost nalo~be znasa pri
blizno 73 miiljonov dinarjev. So
vlagal je tudi ljubljans'ki Lek, ki 
je zainteresiran za devizni priliv, 
saj potrebuje devize za uvoz su
rovin pri izdelovanju zdravil. 

Javor se o dolgorocnem po
slovno tehnienem sodelovanju 
dogovarja tudi z Brestom; vee 
o tern prihodnjit. 

V LIP Bled pripravljajo no
vast - plosco za fasadne odre. 
Plosca naj bi sluiila kot pod fa
sadnih odrov in nadomestila do
sedanje plohe ter nudila vecjo 
varnost in kvaliteto poda. Raz
vili so troslojno plosco, ki je po 
konstrukdji pod0bna konstruk
ciji opainih plosc. Sodelovanje 
s proizvajalci fasadnih odrov in 
s kovinarji je ze rodilo uspehe, 
ostane se vprasanje, ·kako novi 
sistem vkljuciti v gradbenistvo. 

Dosedanji ukrepi tritisocclan
skega kole:ktiva LESNE, ki v ko
roskih obCinah zdruiuje 22 goz
darskih in lesnopredelovalnih te
meljnih organizacij, se niso iz
kazali za dovolj ucinkovite; teza
ve so zlasti v tovarnah stavbne-

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Pri izviru Raka sta dve votlini. 
Leva je zaprta z lesenimi vrati za
radi krasnih kapnikov, po odprti 
desni votlini pa lahko pridemo do 
tisoe metrov dalec na eolnih proti 
jezeru. Blizu Zadnje jame je glav
ni iztok vode iz jezera. Preiskova
lec V. Putick se je vozil po njej 
navzgor in je nasel sest globokih 
podzemeljskih jezer, eez katera se 
je prepeljal z navadnim eolnom. 

Otod izgine voda pod zemljo ter 
pride prj podrti rakovski zagi ZO· 
pet na dan. Zatem tece po dolini 
proti skocijanskemu mostu. Celo v 
strugi ima Rak vee poziralnikov, ka
mor uhaja voda. Poleti, ko je pri· 
teka ·iz jezera le malo, izgine vsa 
medpotoma v globine tako, da je 
predor skocijanskega mostu po
polnoma suh. 

Ze dr. Schmid! je priznal, da je 
skocijanski most -pravzaprav . velik 
predor, 19 metrov visok, 48 me
trov dolg in 15 metrov sirok. Nad 
njim je svod se 23 metrov debet. 
Na svodu je cesta med drevjem 
tako izpeljana, da niti ne opazimo, 

ga pohistva v Radljah in Pod
velki. 

Zato pripravljajo sistem novih 
ukrepov, ki naj zagotovijo red
no proizvodnjo in povecajo iz
voz. 

STOL je dal v proizvodnjo 
nov lamelirani (lepljeni) pro
gram. Osnova za to pohiStvo je 
lesena lamelirana krivina v o'bli
ki crke L. Ta je razlicnih dol
zin in jo je mogoce v raznih 
postavitvah uporabljati za naj
razlicnej se namene. Osnovna za
misel za ta program izhaja iz 
skandinavSikih driav, kjer ze ne
kaj casa izdelujejo pohistvo na 
lameliran, torej lepljen nacin. 
Stolove oblike so povsem .samo
stojna oblikovna resitev. Med iz
delke tega programa sodi ta fo
telj in klubska miza ter stol 
in jedilne mize. Na trgu bodo 
ze v septembru. 

LIKO gradi za potrebe sam
skih delavcev predvsem iz dru
gih republik nov samski dom, 
v katerem bo prostora za 66 

delavcev, vseljiv pa bo v krat
kem. 

ELAN je organiziral letno kon
ferenco s tujimi kupci njegovih 
smuci. Predstavniki firm, ki ga 
zastopajo v svetu, so se vabilu 
polnostevilno odzvali, saj jih je 
bilo prisotnih 23 iz 15 driav. 
Prikazali so 1<-olekcijo Elanovih 
smuci za sezono 1983/84, spre
govorili o kvaliteti, o propagan
dni dejavnosti, tehnicnih novo
stih in izboljsavah ter o Elano
vih tekmovalnih prizadevanjih. 
Seveda so izmenjali t:udi svoje 
komercialne izkusnje in mnenja. 

V SAVINJI prehod na nov si
stem nagrajevanja - vrednote
nje zahtevnosti del in nalog -
nekoliko kasni. Po pripravi 
osnovnega gradiva je bilo po
trebno uskladiti notranja raz
merja med posameznimi skupi
nami del in nalog ter dokoncno 
oceniti pogoje dela delavcev v 
neposredni proizvodnji. Priprava 
celotnega gradiva gre sedaj h 
koncu. 

Novosti v delovnih razmerjih 
Nedavno so bile sprejete spremembe in dopolnitve zakona o de

lovnih razmerjih. Na podlagi analize o uresnicevanju zakona o de
lovnih razmerjih, ki je bil sprejet ob koncu leta 1977, je bilo 
ugotovljeno, da je potrebno ta zakon dopolniti oziroma spreme
niti. Spremeniti prdvsem tako, da bi imeli delavci vee moinosti za 
samoupravno urejanje na podrocju delovnih razmerij in da bi se 
s tern izboljsal tudi odnos do dela in do delovne discipline. 

V tern -sestavku omenjam sa
mo nekatere bistvene novosti za
kona o delovnih razmerjih. Pri 
razporejanju delavcev je sedaj 
predvidena moinost za hitro raz
porejanje tudi iz ene temeljne 
organizacije v drugo ali :pa iz 
enega kraja v ·drug kraj, da bi 
tako dosegli Cim vecje delovne 
ucinke. Zahteva za varstvo pra
vic ob zacasni razporeditvi ne 
zadrii izvrsitve, ·ker bi sicer ta
ka ureditev izgubila svoj po
men. 

Zakon glede na naravo dejavno
sti temeljne organizacije oziro
tna glede na posebnosti posamez
nih del oziroma nalog omogoca 
ucinkovitejse razporejanje de-

da se vozimo ali korakamo cez 
velikanski, od prirode postavljeni 
most. 

Vrhu mosta sta stali nekdaj dve 
cerkvici, veeja sv. Kocijana, pa
trona za dez, manjsa sv. Benedik· 
ta. Blizu tam je, . stala hisa cer
kovnika, ki je imel v tern samot
nem kraju tudi njive in senozeti 
ter je redil mnogo zivine. Sedaj 
stoji od veeje cerkvice se neko
liko pokritega svetisea, vse drugo 
je v razvalinah. 

Ob veliki povodnji priteka v doli
no toliko vode, da je ne more 
pozirati ves skocijanski predor. Vo
da se zajezi in razlije po dolini, 
ki se spremeni v obsirno, globoko 
jezero, vendar zopet odteee v ne
koliko dneh. Po kakih 6300 metrov 
dolgem, zelo zavitem podzemelj
skem teku priteka v planinski ko
tlini zopet na dan, kjer se zdruzi 
s Pivko -pod skupnim imenom Uni
ca. 

Dokazano je, da so nekaterj doli, 
dolci in rupe na Krasu nastali le 
tako, da se je strop udrl nad Jz
lizano votlino. Kako silna je dina
miska delavnost izpodnebne in te-

lovnega casa, saj je lahko le-ta 
med letom neenakomerno raz
porejen. Taksna moZn.ost je bila 
sicer dana tudi sedaj, vendar 
samo tistim temeljnim organiza
cijam, ikjer je bil -delovni proces 
sezonskega znacaja. Sprememba 
zakona temeljnim organizacijam 
s -sezonskim znacajem dela izrec
no doloca obveznost, da se de
lovni cas razporedi tako, da v 
casu -sezone traja vee kot 42 
ur na teden, izven sezone pa 
sorazmerno manj, vendar v let
nem povprecju delovni cas ne 
sme presegati 42 ur na teden. 

Omogoceno je tudi, da se v 
primerih visje sile ali v izjem
nih okoliScinah, zaradi ka terih 

koee vode v notranjseini Krasa, 
nam najlepse dokazujeta velikan· 
ski predorni most v skocijanu ali 
pa orjaska skalna vrata Vranje ja· 
me pri Planini. 

Ueenjaki trdijo, da bo ta dinami· 
ska delavnost .polagoma podrla vse 
strope nad seboj od Cerkniskega 
jezera do Planine. Na ta naein si 
bo voda napravila odprto strugo in 
voda iz jezera bo imela potem 
prost odtok. Takrat bo Cerknisko 
jezero stalno presahnilo. Preden 
se pa to izvrsi, potece se vee ti
soeletij. 

Na vzhodni strani, zlasti po Me
nisiji nad Bezuljakom in Dobcem 
je se vee manjsih in veejih udrtin 
in jam s kapniki, ki pa niso se 
do danes preiskane in nataneneje 
znane. Vredno je omeniti jamo 
na Slivnici. Ze nasi predniki so 
dobro poznali to jamo. Ker se ob 
iuznem, dezevnem vremenu vali iz 
nje megla, so ji pripisovali earo
dejno moe. Mislili so, da iz nje 
prihajajo nevihta, toea in bliskl. V 
njej so stanovali earovniki in ea
rovnice. 

se danes vidis v zvoniku zupne 
cerkve v Cerknici majhen zvonec, 
s katerim so odganjali earovnike, 
nevihte in toeo. Ljudje so sklenill, 
da bodo zamasili jamo z veliko 
skalo, ali nesreea je hotela, da 
jim je zdrknila po hribu navzdol 
proti Martinjaku, kjer je zadela ob 
neko bajto in jo podrla. 

Ker prihaja iz podzemeljskih hra
mov ob juznem vremenu megla tu
di ob jezeru, sodi ljudstvo zaradi 
tega, da drzi brezno vrhu Slivnice 
do jezerske gladine, kjer je vodna 
shramba, iz katere uhaja megla 
na povrsje. V to •jamo je priti silno 
tezavno, ker je navpiena in skoraj 
gotovo tudi jako globoka. Dobro 

Nove podobe Cerkniskega jezera 

pride do zmanJsanja ali poveca
nja obsega dela ali do prekinit
ve dela, lahko zacasno prerazpo
redi delovni cas.· Seveda pa je 
treba pogoje in nacine taksne 
prerazporeditve dolociti v samo
upravnem splosnem aktu. 

Po spremembi zakona je moe
no omejen tudi obseg dela prek 
polnega delovnega casa in sicer 
na najvec 30 ur na mesec. Vsa
ko delo prek polnega delovnega 
casa ho omejeno in ga bo mo
goce uvesti le, ce dela ne bo 
mogoce opraviti z ustrezno ra
cionalno organizacijo in delitvi
jo dela, z razporeditvijo delovne
ga casa, z uvajanjem novih iz
men ali z zaposlitvijo novih de
lavcev. 

Zakon razsirja krog upravicen
cev do povecanega letnega dopu
sta za delavce, ki jim je prizna
na 60 odstotna telesna okvara, 
za delovne invalide, ki imajo 
pravico do skrajsanega delovne
ga casa in delavcem, ki negujejo 
in varujejo tezje telesno ali 
zmerno te:lje in tezko dusevno 
prizadeto osebo. 

Glede izrabe letnega dopusta 
sprememba zakona omogoca, da 
se v samoupravnem splosnem 
aktu o delovnih razmerjih lahko 
doloeijo primeri, 1ko ima deJa
vee pravico izra!biti del letnega 
dopusta nad 12 delovnih dni 
najkasneje do konca februarja 
naslednjega koledarskega leta. 

bi bilo, da bi jo nataneneje -pre
iskali, morda bi se trud in delo 
bogato izplaeala. 

Res je, da se povrsina bliznje 
cerkniske okolice jako razloeuje od 
navadnega Krasa, ker tod ni videti 
onega navadnega, sivega kraskega 
kamenja v obilnosti na pov·rsju, 
marvee se tod razprostirajo obsez
ni pasniki, senozeti in gozdovi. To 
pa zaradi tega, ker spadajo Slivnica 
in vsa bloska visina ter tudi vzhod
ni del Menisije k rodovitni dolo
mitski zemljint Tu ni znanih kras
kih dolin in jam. H krasu pa spa
dajo menisijski gozdi, ki so veei
noma skalnati. Zemlja je jako plit
ka, ponekod pomesana s peseenja
kom. 

CERKNICA 
Cerknica je eden najstarejsih in 

najvecjih trgov na Kranjskem. Po 
zadnjem stetju pred vojno je imela 
1600 prebivalcev, stanujoeih v vee 
kot 300 hisah. Le majhen del trga 
je ob glavni cesti na ravnem, ve
eina poslopij lezi na ,prijaznem 
grieku, ki ga obliva potok Cerkni
seica. v trgu so sodni in daveni 
urad, dekanija, sestrazredna osno:v
na in obrtna nadaljevalna sola. Trg 
se odlikuje z visoko stojeeima ta
boroma izza obleganja Turkov in z 
veliko in lepo cerkvijo, ki pa je 
zalibog mesana s slogi. Posveeena 
je Devici Mariji, kraljici angelov. 

Trg je sedez zupanstva z last
nim grbom: cerkev na voglatem 
polju. Pod zupansko okrozje je spa
dalo pred svetovno vojno 22 bliz
njih vasi z 11 .928 hektarov zemlji
sea, priblizno s 1000 hisami in do 
6000 prebivalcev. Od leta 1917. je 
dobila Menisija s sedmimi vasmi 
lastno zupanstvo s sedezem v Be
gunjah. Glavni dohodek imajo pre
bivalci iz gozdarstva in velike lesne 

RRESTOV OBZORNIK 

lzobra:levanje delavcev je v 
spremembah zakona obdelano z 
upostevanjem zakona o usmer· 
jenem izobrazevanju in to pred· 
vsem v zvezi s proizvodnim de· 
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V samoupravnem splosnem 
aktu se dolocijo hujse krsitve 
delovnih obveznosti, za katere .-
se izrece ukrep prenehanja de
lovnega razmerja. Poleg tega se 
v tern aktu doloeijo tudi druge _....__ 
hujse krsitve delovnih obvez· ~ 
nosti, za katere se lahko izrece 
najstrozji disciplin.ski ukrep. .,JII 

Pri odskodninski odgovomosti ~ 
je novost v tern, da ima delave( ...,. 
pravico zahtevati odskodnino pri 
sodiScu zdruzenega dela sele po 
treh mesecih, ko je podal zahte· 
vo za povrnitev skode v temeljni 
organizaciji oziroma ce do po
teka roka treh mesecev od vlo
zitve zahteve pristojni organ te· ol 
meljne organizacije s sklepom L 
zavrne to zahtevo delavca. 0 vi· z< 
sini skode se delavec in delavci 
v temeljni organizaciJl lahk.o 
pismeno sporazumejo. Pri od· 
stranitvi z dela zaradi hujsih n 
krsitev delovnih obveznosti je lj 
{Konec na 9. strani) 

trgovine z inozemstvom. Gozda je 
sedaj 3432 hektarov. Ob potokih je 
vee zag, ki pridno leto in dan za. 
gajo. Prebivalstvo se bavi tudi s 
poljedelstvom in z zivinorejo. Ker 
pa svet ni posebno rodoviten, bi 
se tezko brez gozdov prezivljali. 
Najvee gozda imajo Menisevci. 

:te vee kot pred dvesto leti je 
bila v trgu sola za trg in vso oko
lico. Bila je v zasebnih hisah. Po· 
zneje je odstopil naslednik bistri· 
skega samostana kot patron cerk· 
ve in S<>le svojo hiso obcini, ki 
naj v njej vzdrzuje solo in stano
vanje za ueitelja in kaplane. 

V trgu je sedaj napravljen, ka
kor ze omenjeno, spomina vreden 
vodovod, ki ima skoro najboljso 
pitno vodo na vsem Kranjskem in 
ne zaostaja prav nie za gorenjskimi 
studenci. Ta vodovod preskrbuje ttJ. 
di obsirne vasi in kraje, kot Do
lenjo vas, Dolenje jezero, Zevse, 
Podskrajn.ik, Rakek, Unec in lvanje 
selo z izborno pitno vodo. Ob casu 
gradbe juzne zeleznice so napravili 
vodovod iz potoka Cerkniscice za 
zeleznisko postajo na Rakeku. Voda 
je napeljana po ceveh do Brodca, 
kjer jo parni stroj dviga v 22 me· 
trov visoki stolp, od koder tece 
potem z vso Jastno tezo po ceveh 
v obokano vodno shrambo blizu ra· 
kovske mitnice in dalje na kolo
dvor. Sele sedaj pa delajo vodovod 
tudi v Grahovem. 

Omeniti je vredno, da je v Do
lenji vasi majhna tovarna za izde· 
lovanje hojevega eternega olja, ki 
je baje edina v nasi drzavi. To olje 
je jako zdravilno. Sluzi za izboljse
vanje zraka in za razliene disave. 
Domaeini ga pa splosno rabijo tudi 
kot ueinkovito zdravilo za notranje 
bolezni. 

(Se bo nadaljevalo) 
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BRESTOV OBZORNIK 

1 Ribiska druzina Cerknica je 18. julija organizirala tradicionalno 
1 nbiSko tekmovanje v lovu na najvecjo scuko in v Jovu na najvecie 
I itevilo rdecerepk. Lov se je zacel pri mostu na Cerkniskem jezeru 

ln je trajal dve uri. v lovu na najvecjo scuko se je pomerilo devet-
1 najst tekmovalcev. Sreca je ·bila mila samo trem clanom, od ka

terih je vsak ujel po eno mersko scuko. Najvec je merila scuka, 
ki jo je ujel Janez Kranjc. Od zacetka glave do konca repa je 
merila natanko 51,5 centimetra. Joze Mulec iz Grahovega in Stane 
Urh iz Cerknice pa sta uplenila scuki, ki so ravno zadoscale meri, 
ki je dovoljena za ulov, to je 50 centimetrov. 
v lovu na najvecje stevilo rdeceperk pa se je pomerilo 25 clanov 

1 nbiske mladinske sekcije. V borih dveh urah je Toni Ule ujel 30, 
Franci Meden 27 in Stanko Intihar 21 rdeceperk, ki so merile od 

14 do 20 centimetrov. Najvecjo rdeceperko je ujel Andrej Sparem-
blek. Za to, 22 centimetrov .dolgo »Velikanko« ·si je prisluzil posebno 

1 diploma. Ostali trije iz vsake tekrnovalne skupine pa so si prislu-
1 iili diploma in plaketo. Te simbolicne, toda lepe spominske nagrade 
1 jim bo podelil izvrsni odbor ribiske druiine na svoji prvi seji. 

I 

Po dolgotrajnem urejanju stavbe na cesti 4. maja 56 je zacela 
obratovati SLASCICARNA MEHMEDI. Prostor je sodobno urejen. 
Lastnik je poskrbel tudi za zunanjost, saj je na :ploscadi prostora 
za vee sladokuscev. 

Rdeci kiosk DELA n·a prostoru »Ponterosa« nasega malega mesta 
nikakor ne zazivi. Morda bi kazalo, da bi posloval ·samo ob nede
ljah in prazni•kih, ko je kiosk Tobaka zaprt, ali pa da bi ga 'kratko
malo premestili pred prostor Bresta, kamor je bil •prvotno tudi 
namenjen. Sicer pa oba objekta ne delata ravno reklamne slike o 
urejenosti osrednjega deJa nasega malega mesta. Pozimi prodajalke 
trepetajo od mraza, poleti pa od sopare. Potrebnega gretja ali 
zracenja nima noben od njiju. 
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i NOVOSTI V DELOVNIH RAZMERJIH 

(Nadaljevanje z 8. strani) 

delavec labko zacasno razpore
jen na manj zabtevno delo, kar 
do sedaj ni bilo mogoce. 

Pri prenehanju delovnega raz
merja je novost v tern, da se 
steje, da delavcu, ki neopravice
no izostane z dela, delovno raz
merje preneba z dnem, ko je 
nehal delati v temeljni organi
zaciji, ce se do konca disciplin
skega postopka ne vrne na delo. 

Skusal sem prikazati le ne-
1 katere bistvene novosti zakona 

o delovnih razmerjih. Vse te in 
seveda ostale spremembe in do
polnitve tega zakona bomo mo
rali vgraditi v nase samouprav
ne splosne akte s podrocja de
lovnih razmerij. Vsi samouprav
ni organi in odgovorni delavci 
bodo morali uresnicevanju teb 
novosti ·pri neposrednem delu 
posvetiti vee pozornosti, saj sa
mo od spremenjenib zakonskib 
dolocil ne moremo pricakovati, 
da se bodo vsa vprasanja o de
lovni disciplini in odgovornosti 
resili sami od sebe. A. Percic 

(lz stevilke 58 - 31. junij 1972) 

KAKO SMO GOSPODARILI V PRVEM POLLETJU 

Za prvo polletje leta 1972 je -znacilno: 
- zamrznjene cene na domacem trgu, 
- splosna nelikvidnost na -domacem trgu, 
- restrikcija na .po.drocju uvo.za, 
- zaostreni .pogoji kreditiranja in 
- :poveeanje cen repmma-teriala iz uvoza zaradi devalvacije -proti 

koncu leta 1971. 
Nalbavno podrocje je bilo sprico ze omenjenih ukrepov silno tezko 

-obvladati. Cene .uvoznih materialov so bile visje za celotno devalvacijo. 
Prav tako je uvedba drsecih t ecajev zahodnoevro:pskih va-lut ovira:la 
normalne pogoje :nabave. 

Nabavna si1Juacija na domacem trgu je hila zelo nestabi lna. Doba
vi.telji za zelo :idoce blago (pomivalna kori.ta, okovje) so dobave P090· 
jeva·li .z Vlnaprejsnjim plaeilom, kar je .izred!no neugodno v sedanjih :po
gojih neli'kvidnosti v gaspodarstvu. 

J.zvoz Bresta zajlema predvsem glasbene omarice, masivno pohistvo 
in stole. Z.lasti je '\J'godno povprasevanje po s-tolih K-33 +n proiZ'Vodnja 
ni bila zmc*na zadostiti povprasevanju. Glede na ipospesene alkcije na 
sejmi-h i•n razstalv'ah v tujini lahko pricakujemo ure&nicitev plan'S>kih pred
videvanj v izvozu. 

OSNUTEK DRU~BENEGA PLANA RAZVOJA SLOVENIJE 1971-1975 V 
JAVNI RAZPRAVI 

Drugo ·taksno resno vprasanje , ki tudi ni dohilo mesta v osnu~ku plana, 
je razvoj turisticnih zmogljivosti. Proje:kt Gornji Jadran. v ·katerem je 
zajet tudi !kompleks ob Cer.kniSikem jezeru, n i dobil ustreznega mesta. 
ceprav •so hi la za nacrte in studije porabljena ze velika sredst>va, celo 
z mednarodno podporo. 

Razum~j·ivo je, da -ne moremo pricakovati, da lbo vsa~ projekt dobil 
svoje mesto tudi v osnu•tku ali ;kasneje v i«>:nkretnem planu, vendar je 
sodelujoce na posvetu motilo de]stvo, da so vse. za nase obmocje naj
vaznejse. razvojne smeri ·izpuscene. 

STABILIZACIJA IN PRORAGUNSKA POTROSNJA 
Zadnjih nekaj let smo prica vel'i'kih inflacijs•kih gibanj. Trzisce se ni

ka'kor ne more umi.r.iti. Pritisk denarnih s.kladov .je se vedno vecji od 
blagovnih. V ta!kPh ·razmerah sev.eda cene naraS'cajo. To pa povzroca :ne
zadovol1stvo med ljudmi, naj s·i bo med ti·stimi, lki dobri·ne trosif<>, ali 
med tistimi gospodarskimi, ki dobrine proi·zvajajo. Med ljudmi , ·ki dobrine 
trosijo, zat>o, ker to neposredno zadeva njihov meseani rproracun, med 
goSj!)odarstveni-ki pa zalto, rker ·se stalno sp.reminjajo pogoji gospodarjenja 
in ni!k-dar .ne ves. ·kje in ·za koHko te 'bo kaksna pod:razite.v ~pr.izadela . 

Anali<Ze 'ka:Ze'j-o, -da je s.plosna -potroS!lja •preveli·ka i-n da je zat~o gospo
darstvo preab.remenjeno ·in premalo akumulativn-o. Pos·ledica tega je, da 
so prema}hne nalozbe v modemizacijo, da -re zaradi tega nizka produk
Uvnost -i·n da •so previsoki .proizvodni stros-ki in tako naprej . N·ihce pa se 
noC.e nicemur ·odpovedati. 

CIGAV JE OBZORNIK? 

Veokrat sl-isim pri.pombe, da ·je Obzornik prev-ec zaprt, prevec uraden , 
prevec tog. p.revec "li-st vodecih struktur in premalo li•s-t, v katerem 
bi bi·lo sl:isati glas delavstva. 

Tudi sam .menim, da nas Obzornik spremlja vsa ta nepopularna •na
vlaka•. Vendar pa •se moramo 111prasati, ali je temu kriv ured-ni5rki odbor. 
Ali ni velilk -del .krivde tudi v .nas samih, ki ·raje stvari pasivno sprem
ljamo in opazujemo ter za vogal•i kritiziramo kot pa da bi svoje pri
spevali? 

MLADI RAZISKOVALCI SE RADI VRNEJO V CERKNICO 
mbanje ,znanost mladini• •je letos se sestic organizi-ralo mladinski 

raziskovalni tabor. Za Cerknico je .postal ze 'kar tradicionalen. saj so 
se tu tbrali ze cetrtic - vse ad 1969. 4eta. Nal·oga :taborov je uvajati 
mladino v •sodobno znanstveno in raziskovalno delo. Na njih mladi po
vezujejo .teoreticne osnove s prakticnim delom na terenu, spoznavajo 
delovne metode in sredstva za uspeS.no rresevanje posameznih nalog. 

K letosnjemu taboru -je gibanje ·Znanost mlad~ni• od 5. do 14. juli-ja 
pritegnilo 24 mladih raziskovalcev predvsem iz Slovenije, sodelavci pa 
so hili ·tu.di iz Trsta. Celovca in Zagreba. 

v. Oskrba v nast obcini 
Govoriti o preskrbi v seda

njem casu ni preprosta in lah
ka zadeva. Oskrba pri nas ie 
nekaj casa ni najboljsa, sedaj v 
zozenih pogojih gospodarjenja 
--a se te tezave se bolj zaostru
jejo. Pred casom je veckrat pri
manjkovalo nekaterih prehram
benih proizvodov kot so jedilno 
olje, sladkor, kava, nekatere vr
ste mesa in mesnih izdelkov, 
mlecni proizvodi in se bi lahko 
nastevali. Od higiensko-tehnicnih 
proizvodov pa je veckrat. pri
manjkovalo pralnih praskov, hi
gienskega papirja in podobnih 
stvari. Prav tako je bila pomanj
kljiva oskrba s tehnicnimi pred
meti. 

0 tern, kje so bill vzroki za 
taksno stanje, je odgovor zelo 
delikaten. Ce bi trdil, da so 
vzroki samo objektivni, bi naj
bri gresil, gresil bi pa tudi, ce 
bi valili krivdo izkljucno na tr
govce, da so le-ti zaradi svojega 
odnosa do potrosnikov krivi za 
vse. Najbri je obojega po rna
tern. se vecja verjetnost pa je, 
da vseh teh in se razlicnih dru
gih dobrin pridelamo ali proiz-

vedemo premalo. Ali z drugo 
besedo povedano, denarnih skla
dov je v obtoku vee kot blagov
nih. Zato prihaja do pomanjka
nja blaga, cene rastejo, ustvarja 
se negotovost, kar se pospesuje 
povprasevanje in pomanjkanje 
blaga. 

Vsa ta vprasanja so prisotna 
tudi danes in najbrz bo tako 
tudi se lep Cas v prihodnje. Sta
bilizacija ne pomeni samo umi
ritve cen, ampak tudi naso mi-

. semost in ·obnasanje samouprav
Ijalcev, zlasti pa nas odnos do 
druibenih sredstev, ki je na zelo 
nizki stopnji. 

Pogosto se obnasamo kot da 
ta sredstva nimajo vrednosti in 
se ne zavedamo, da nam omo
gocajo kruh in zivljenjski ob
stanek. Zato naj ta prispevek 
izkoristim tako, da pozovem vse 
k preudarnemu ravnanju z vse
mi materialnimi sredstvi, k varc
nosti in k pridnemu delu, ker 
bomo le tako lahko oskrbo iz
boljsali in prispevali svoj delez 
k stabilizaciji, ki nam je vsem 
izredno potrebna. 

T. Kebe 
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Sportna znacka -
uspesno na poti 

Telesno kulturna -skupnost Slo
venije uvaja tekmovanje za 
sportno znacko ze od leta 1976. 
Tedaj so zaceli z znaoko za prvo 
starostno skupino, predsolske 
otroke. V nasi obcini •pa smo z 
uvajanjem znacke priceli neka
ko pred tremi leti v vrtcu Cerk· 
nica. Na samem zacetku je bilo 
precej tezav, ki pa smo jib 
uspesno prebrodili. 

Tako je letos uspelo opraviti vse 
dolocene naloge in osvojiti znac
ko ze 60 otrokom iz Cerknice in 
Starega trga. 

Zazivela pa je tudi sportna 
znacka druge stopnje na posa
meznih osnovnih solah v obCini. 
Ob zakljucku letosnjega solske- · 
ga leta je bilo podeljenih 80 sre
brnib in 50 zlatib znack. Jeseni 
pa bomo pripravili tudi tekmo
vanja za sportno znacko tretje 
stopnje, za ucence od cetrtega 
do osmega razreda osnovne sole. 

Sportna znacka je za vse sku
pine enaka, loci •se le po drugac
ni temeljni barvi. Gre torej za 
zbirko 15 znack, ki jib labko 
nekdo osvoji, ce zacne tekmovati 
ze v predsoltski dobi in potem 
nadaljuje tekmovanje vse Ziv
ljenje. Tako je ta ·sistem tekmo
vanja zamiSljen kot neka pove
zana celota. Program s·portne 
znacke je sestavljen tako, da 
redna in sistematicna vadba iz
branib zvrsti zagotavlja nasled
nje prednosti: 

ustrezen razvoj telesne 
zmogljivosti, 

- usmerjanje v zdravo iivlje
nje in redno ukvarjanje ·s spar
tom, 

- ohranjanje in krepitev pri
mernega zdravstvenega stanja, 

- osvojitev najprimernejsib 
gibalnib navad, ki so potrebne 
za sportno rekreativno delova
nje v mladosti in kasneje v sta
rosti. 

Tekmovanje za sportno znacko 
vsebuje torej vzgojno izobraze
valne, zdravstvene, razvedrilne 
in sportno tekmovalne, pa tudi 
obrambne naloge. Zato priporo
camo tudi starsem otrok, ki obi
skujejo osnovno solo, da ob 
pricetku solskega leta bodrijo 
svoje otroke in jib vzpodbujajo 
v tekmovanju za sportno znacko. 
Ce pa imajo kaj casa, pa naj 
tudi sami poizkusijo vadbene 
elemente, ki so napisani v tek
movalnib knjizicab njibovih 
otrok. 

J. Zakrajsek 

OBVESTILO 

Ker posamezniki se vedno po 
telefonu ali drugace sprasujejo, 
kje je moe kupiti NOTRANJ
SKE LISTE, vam se enkrat po
sredujemo naslednje obvestilo: 

v Cerknici jib lahko kupite v 
prodajalni Mladinske knjige in 
v obcinski maticni knjiinici 
(Partizanska cesta), v drugih 
krajih pa v enotah obcinske 
obcinske knjiinice (kjer delu
jejo); vecje kolicine pa lahko 
neposredno narocite pri obcin
ski kulturni skupnosti (Gerbice
va cesta). 

-, 
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N agradni razpis 
Za poletne (tudi dopustni§ke) 

dni smo vam po daljsem casu 
pripravili spet nagradno kriian
ko z vabljivimi nagradami: 

- dve prvi nagradi: NO
TRANJSKI LISTI II. zvezek, 

- druga nagrada: 300 dinar
jev, 

- tri tretje nagrade: 100 di
narjev. 

Resitve s pripisom »nagrad
na k riZanka« po§ljite urednistvu 
najkasneje do vkljucno 20. av
gusta. 

Pri re§evanju vam zelimo ne
kaj razvedrila, pri irebanju pa 
cim vee srece! 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de
lovne organlzacije BREST Cerknica, 
n. sol. o. 

Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC 

Ureja uredniskl odbor: Vojko HARMEL, Vik· 
tor JERit, Slavko KLANeAR, Sreco KNAP, 
Joze KOROl!EC, Darko LESAR, Bozo LEVEC, 
Franc MLAKAR, Danlfo MLINAR, Janez 
OPEKA In Franc TUR!llt. 

Foto: Joie l!KRLJ 

Odbor za obve!canje je druibeni organ 
upravljanja. Predsednlk odbora: Anton 
PERelt. 

Tiska :Zelezniska t iskarna v Ljub· 
ljani. Naklada 2800 izvodov. 

Glasllo sodi med proi.vode iz 7. locke 
prvega odstavka 36. .Ciena nkona o ob· 
davcenju proizvodov In storltev v prometu, 
za katere se ne placuje temeljnl davek 
od prometa proizvodov (mnenje sekretarla
ta za lnformlranje izvrlnega sveta SR Slo
venlje it. 421·1/72 z dne 24. ok1obra 
1974). 

Filmi v avgustu 
1. 8. ob 20. uri - ameriSka srhlj ivka MORA. 
2. 8. ob 20. uri - italij anska drama PRIBE:ZALISCE IZGUBLJE

NIH. 
5. 8. ob 20. uri - japonski akcijski film SHOGEN IN NIDJA. 
7. 8. ob 20. uri in 8. 8. ob 16. uri - hongkonski karate film ZLATI 

ZMAJ IN SREBRNA PUSCICA 
8. 8. ob 20. uri - ameriska kriminalka POLICAJ IZ BRONXA. 
9. 8. ob 20. uri - ameriSki eroticni film VROCE MAJICE. 

12. 8. ob 20. u ri - italijanska drama ZGODBE 0 NAVADNI NO
ROSTI. 

14. 8. ob 20. uri in 15. 8. ob 16. uri - film se ni predviden. 
15. 8. ob 20. uri - francoska krimialka AGENT X V SVETU PRO

STITUCIJE. 
16. 8. ob 20. uri - italijanska drama TRU E BRATJE. 
19. 8. ob 20. uri - hongkonski karate film MOJSTRI ZLOMUE-

NIH PRSTOV. 
21. 8. ob 20. uri - film se ni predviden. 
22. 8. ob 20. uri - film se ni predviden. 
23. 8. ob 20. uri - ameriski glasbeni film PEVEC JAZZA. 
26. 8. ob 20. uri - ameriska ljubezenska drama POSTAR VEDNO 

ZVONI DVAKRAT. 
28. 8. ob 20. u ri in 29. 8. ob 16. uri - italijanski akcijski film 

LOVEC NA MORSKE PSE. 
29. 8. ob 20. uri - ameriSki vojni film NA ZAHODU NIC NO

VEGA. 
30. 8. ob 20. uri - italijanska drama SENCA NEKEGA POLETJA. 

BRESTOV OBZORNIK 

Nasi 
upokojenci 

V letosnjem prvem polletju so 
bili iz temeljne organizacije PQ. 
HISTVO upokojeni naslednji de
lavci in delavke: 

Martin PETAN je odsel v po
koj 31. januarja. Na Brestu je 
delal devetnajst let, pred upo
kojitvijo pa je opravljal dela 
koncnega kontrolorja. 

lvanka MAHNE je odsla v 
pokoj 15. januarja. Na Brestu je 
delala enaindvajset let. Prcd 
upokojitvijo je delala na delih 
in nalogah lepljenje furnirja. 

Kristina TURsiC je odsla v 
pokoj 28. februarja. Pri nas je 
bila zaposlena 26 let, nazadnje 
pa je opravljala dela in naloge 
lepl 'P.nje furnirja. 

Antonija MELE je odsla v po
koj 22. februarja. Na Brestu je 
bila zaposlena 24 let; nazadnje 
je dela-la na delovnih opravilih 
priprava laka. 

E milija BORsTNIK je odsla 
v pokoj 28. februarja. Na Bre· 
stu je delala osemnajst let. Pred 
upokojitvijo je opravljala deJa 
snazilke. 

Joze BONciNA je odsel v po
koj 30. marca. Na Brestu je de· 
lal 28 let; pred upokojitvijo je 
delal kot vodja izmene. 

Milka BERDON je odsla v po· 
koj 3. marca. Pri nas je delala 
deset let; pred upokojit'Vijo je 
opravljala dela in naloge furni· 
ranja plosc. 

Kristina VITEZ je sla v po· 
koj 12. maja. Na Brestu je bila 
zaposlena 21 let. Preden je od· 
sla v pokoj, je delala v skladi
scu furnirja. 

Andrej OTONICAR je odsel v 
pokoj 20. maja. Na Brestu je 
delal 22 let, nazadn je je bil za· 
poslen .kot transporter. 

Iva OTONICAR je odsla v po
koj 31. maja. Na Brestu je bila 
zaposlena sedemnajst let. Pred 
upokojitvijo je delala na delov
nih opravilih spajanje furirja. 

Joze LOGAR je odsel v pokoj 
28. junija. Pri nas je bil zapo· 
slen petnajst let, nazadnje pa je 
opravljal dela in naloge v od
premi. 

Alojzija PURKART je odsla v 
pokoj 30. junija. Na Br estu je 
delala dvanajst let; nazadnje je 
pakirala okovje. 

Stefka DAVID je odsla v po
koj 1. j ulija. Na Brestu je de
lala sedemnajst let; nazadnje 
je delala na delovnih opravilih 
pakiranje okovja. 

Milka KEBE se je upokojila 
3. julija. Nazadnje je opravljala 
zabtevnejsa montazna dela. Vso 
pokojninsko dobo 35 let je do
segla na Brestu, za kar ji gre 
se posebna cestitka. 

Vsem upokojencem se iskreno 
zahvaljujemo za dolgoletno pri· 
zadevno delo in njihov prispevek 
k napredku in krepitvi skupnih 
prizadevanj. V prihodnjem Ziv· 
Jjenju pa zelimo vsem veliko 
zdravja in osebne srece. 

Kolektiv TOZD 
Pohi§tvo Cerknica 


